Art. 1 Słowniczek
Następujące zwroty i wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży oznaczają odpowiednio:
OWS niniejsze
Ogólne
Warunki
Sprzedaży
i
Świadczenia
Usług
Sprzedający - spółkę Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „GLINIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Gorlicach 38 – 320, ul. Michalusa 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000127409, kapitał
zakładowy
9
000
000,00
zł
Kupujący każdy
podmiot,
który
zawiera
umowę
ze
Sprzedającym
Strony łącznie
Sprzedającego
i
Kupującego
Umowa - każdą umowę sprzedaży wyrobów/świadczenia usług zawieraną przez Sprzedającego i Kupującego na
podstawie
Zamówienia
składanego
Sprzedającemu
na
zasadach
określonych
w
OWS
Wyroby wszelkie
wyroby
znajdujące
się
w
sprzedaży
u
Sprzedającego
Usługi - wszelkie świadczone przez Sprzedającego usługi, w szczególności w zakresie obróbki mechanicznej,
cieplnej
i
cieplno-chemicznej
Elementy - produkty dostarczone przez Kupującego, na których ma być wykonana usługa
Zamówienie - składane przez Kupującego Sprzedającemu zamówienie na sprzedaż wyrobów/świadczenie usług,
będące przyjęciem uprzedniej oferty Sprzedającego, które realizowane będzie na warunkach wynikających z
oferty i OWS
Art. 2 Postanowienia ogólne
1. OWS regulują prawa i obowiązki Stron. OWS stanowią integralną część Umowy i Zamówienia.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami OWS a Umową, znaczenie rozstrzygające w tym zakresie
mają
postanowienia
Umowy.
3. Sprzedający nie jest związany jakimikolwiek warunkami zakupu stosowanymi przez Kupującego. Do wyłączenia
warunków zakupu stosowanych przez Kupującego nie jest konieczne złożenie przez Sprzedającego odrębnego
oświadczenia
woli.
4. Ustne oświadczenia przedstawicieli Sprzedającego są wiążące tylko w przypadku potwierdzenia ich na piśmie
przez
uprawnionych
do
tego
przedstawicieli
Sprzedającego.
5. OWS wiążą Kupującego z chwilą złożenia Zamówienia lub z chwilą umożliwienia Kupującemu łatwego
zapoznania się z ich treścią. OWS są umieszczone na stronie internetowej Sprzedającego www.niuw.glinik.pl
6. Informacje udzielane Sprzedającemu w jakiejkolwiek formie i postaci, w szczególności ogłoszenia, reklamy,
katalogi oraz cenniki nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące dla
Sprzedającego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
Art. 3 Oferta Sprzedającego
1. Kupujący zainteresowany zakupem wyrobów Sprzedającego lub skorzystaniem ze świadczonych przez
Sprzedającego usług, składa Sprzedającemu zapytanie ofertowe w dogodnej dla siebie formie (np. telefonicznie,
faks, poczta elektroniczna, pisemnie na adres Sprzedającego), określając w nim w szczególności rodzaj wyrobów,
usługi, wymagania co do realizacji zamówienia (np. wskazanie miejsca dostawy), warunki techniczne, informację
o
wymaganym
niestandardowym
opakowaniu
wyrobów.
2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Sprzedający składa Kupującemu pisemną ofertę (faksem lub pocztą
elektroniczną), w której określa w szczególności dostępność wyrobów/usługi, cenę jednostkową za
wyroby/usługę, termin realizacji zamówienia, warunki realizacji zamówienia, warunki płatności, warunki dostawy,
termin
ważności
oferty.
3. Jeżeli w ofercie nie określono inaczej, termin ważności oferty wynosi 30 dni od daty jej wystawienia. W okresie
ważności oferty Kupujący może w każdym czasie ofertę przyjąć poprzez złożenie zamówienia na wyroby/usługi
objęte
ofertą.
4. Jeżeli w ofercie nie wskazano warunków dostawy wyrobów, dostawa odbywa się EXW Gorlice (siedziba
Sprzedającego) wg Incoterms 2000.
Art. 4 Składanie zamówień
1. W okresie ważności oferty, Kupujący może w każdym czasie ofertę przyjąć poprzez złożenie zamówienia na
wyroby/usługi
objęte
ofertą.
2. Zamówienie składa się: a) pisemnie na adres siedziby Sprzedającego; b) faksem na numer faksu
Sprzedającego; c) drogą elektroniczną poprzez narzędzia udostępnione przez Sprzedającego. W zamówieniu
należy
powołać
się
na
ofertę
Sprzedającego.
3. Zamówienie zawierać powinno co najmniej: a) dokładne oznaczenie Kupującego, w tym dane kontaktowe
Kupującego, dane osobowe i kontaktowe osoby składającej zamówienie w imieniu Kupującego; b) oznaczenie
zamawianych wyrobów/usług poprzez podanie nazwy wyrobów/usług, ilości wyrobów/usług, opcjonalnie –
numeru
indeksów
stosowanych
przez
Sprzedającego
dla
oznaczenia
wyrobów,
c)
cenę,
d)
miejsce
odbioru
wyrobów,
e)
termin
realizacji
zamówienia,
f)
informacje
o
wymaganym
niestandardowym
opakowaniu
wyrobów,
g) podpis Kupującego (zgodny z zasadą reprezentacji) lub osoby zamawiającej uprzednio do tego upoważnionej
przez
Kupującego.
4. W przypadku gdy w zamówieniu nie określono ilości zamawianych wyrobów, przyjmuje się, że Kupujący złożył
zamówienie
na
1
sztukę
każdego
rodzaju
wyrobu,
jakie
wskazano
w
zamówieniu.

5. W przypadku gdy w zamówieniu nie określono nazwy wyrobów albo indeksów wyrobów stosowanych przez
Sprzedającego, ale na podstawie danych z zamówienia da się ustalić, o jaki wyrób chodzi, przyjmuje się, że
zamówienie dotyczy tak ustalonego przez Sprzedającego wyrobu. Postanowienie, o którym mowa w zadaniu
poprzednim dotyczy w szczególności sytuacji, kiedy Kupujący oznaczył zamawiane wyroby wyłącznie przy pomocy
indeksów
stosowanych
przez
Sprzedającego.
6. Jeżeli w zamówieniu nie określono miejsca odbioru wyrobów, przyjmuje się że odbiór nastąpi w siedzibie
Kupującego.
7. Zamówienie złożone po godzinie 12.00 danego dnia traktowane jest jako zamówienie złożone Sprzedającemu
pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia takiego zamówienia. Za dni robocze uznaje się dni od
poniedziałku
do
piątku.
8. Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako
przyjęcie oferty, lecz jako nowe zapytanie ofertowe, które wymaga sporządzenia nowej oferty. W takim
przypadku dotychczasowa oferta traci ważność.
Art. 5 Przyjęcie zamówienia
1. Jeżeli Sprzedający akceptuje zamówienie, wówczas potwierdza jego przyjęcie do realizacji. Umowę uważa się
za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przez potwierdzenie przyjęcia zamówienia
do realizacji rozumie się również przystąpienie przez Sprzedającego do jego wykonania.
2. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (pod
wskazany
w
zamówieniu
telefon,
faks
lub
adres
poczty
elektronicznej).
3. Cofnięcie/anulowanie zamówienia przez Kupującego, po jego przyjęciu przez Sprzedającego, zawsze wymaga
pisemnej zgody Sprzedającego. Kupujący ponosi wobec Sprzedającego odpowiedzialność za wszelkie szkody
powstałe wskutek rezygnacji z całości lub części zamówienia.
Art. 6 Odmowa przyjęcia Zamówienia
1. Sprzedający jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny, o czym informuje
Kupującego w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Prawo do odmowy przyjęcia zamówienia
dotyczyć
może
w
szczególności
następujących
wypadków:
a) opóźnienia przez Kupującego w zapłacie jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych należnych Sprzedającemu z
jakiegokolwiek
tytułu,
b) naruszenia przez Kupującego jakichkolwiek zobowiązań wobec Sprzedającego wynikających z umów wcześniej
zawartych
pomiędzy
Stronami,
c)
uzyskania
przez
Sprzedającego
informacji
o
słabej
kondycji
finansowej
Kupującego.
2. W przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 OWS Sprzedający może uzależnić przyjęcie zamówienia m.in. od
zapłaty zaległych zobowiązań pieniężnych wraz z odsetkami, zaprzestania przez Kupującego innych naruszeń i
usunięcia ich skutków, złożenia przez Kupującego zabezpieczenia w formie ustalonej między stronami,
przedstawienia przez Kupującego odpowiednich dokumentów finansowych, które uprawdopodobnią, że Kupujący
terminowo ureguluje zobowiązanie z tytułu umowy zawartej w wyniku przyjęcia zamówienia.
Art. 7 Cena, koszty opakowania
1. Obowiązującą ceną sprzedaży wyrobów, świadczenia usług jest cena określona w potwierdzeniu zamówienia, a
jeżeli nie wystawiano potwierdzenia zamówienia, cena określona w indywidualnej ofercie Sprzedającego
skierowanej
do
Kupującego,
którą
Kupujący
zaakceptował
przez
złożenie
zamówienia.
2. Ceny wyrażone są w polskich złotych (PLN). Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto, do których
zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką.
3. Wyrażenie ceny w walucie innej niż polski złoty, w szczególności euro (EUR) wymaga odrębnego porozumienia
Sprzedającego z Kupującym, które zawierane jest z uwzględnieniem obowiązków wynikających z obowiązujących
przepisów,
w
tym
prawa
dewizowego.
4. Sprzedający zapewnia i ponosi koszt opakowań standardowych wyrobów. W przypadku gdy na życzenie
Kupującego wyroby sprzedawane będą w opakowaniu niestandardowym, koszt takiego opakowania doliczony
zostanie do ceny wyrobów.
Art. 8 Warunki płatności
1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie i na warunkach określonych w indywidualnej ofercie
cenowej
Sprzedającego.
2. Przy zawarciu umowy Sprzedający może żądać od Kupującego zapłaty zadatku w wysokości nie wyższej niż 50
% ceny. W razie niewykonania umowy przez Kupującego, Sprzedający będzie uprawniony bez wyznaczenia
dodatkowego terminu odstąpić od umowy i otrzymany zadatek zachować. W razie niedotrzymania umowy przez
Sprzedającego, Kupujący będzie uprawniony bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od Umowy i żądać
zwrotu
otrzymanego
zadatku.
3. Faktury VAT wystawiane są i płatne w PLN. Wystawienie faktury i płatność w innej walucie wymaga odrębnych
ustaleń
między
Sprzedającym
i
Kupującym.
4. Kupujący dokonuje płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na dokumencie, z
którego wynika obowiązek zapłaty lub, za zgodą Sprzedającego, gotówką w kasie Sprzedającego. W razie
opóźnienia
w
zapłacie,
Sprzedający
może
naliczyć
odsetki
ustawowe.
5. W przypadku płatności przelewem za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Sprzedającego.
6. W przypadku nieokreślenia przez Kupującego tytułu danej płatności, Sprzedający jest uprawniony do zaliczenia
danej płatności na poczet wymagalnego długu Kupującego wobec Sprzedającego, a jeżeli jest kilka długów

wymagalnych
–
na
poczet
najdawniej
wymagalnego.
7. W przypadku płatności dokonywanych przez Kupującego z opóźnieniem, Sprzedający jest uprawniony, bez
względu na odmienną dyspozycję Kupującego, zaliczyć daną płatność w pierwszej kolejności na związane z nią
odsetki
za
opóźnienie.
8. Wyroby pozostają własnością Sprzedającego do czasu uregulowania pełnej ceny z tytułu ich sprzedaży.
9. Nie jest dopuszczalne potrącenie przez Kupującego wierzytelności przysługujących mu wobec Sprzedającego ze
wzajemnymi wierzytelnościami Sprzedającego wobec Kupującego bez pisemnej zgody Sprzedającego, chyba że
wierzytelności Kupującego zasądzone są prawomocnym wyrokiem sądowym.
Art. 9 Realizacja zamówienia, wydanie wyrobów/elementów
1. Jeżeli Kupujący nie wywiązał się terminowo z obowiązku dostarczenia określonych produktów, dokumentów,
pozwoleń itp. albo zapłaty zaliczki lub zadatku, termin realizacji zamówienia ulega przesunięciu o liczbę dni
opóźnienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest niemożliwa w tak przesuniętym terminie, Kupujący określa
jednostronnie
nowy
termin
realizacji
zamówienia,
który
jest
wiążący
dla
Kupującego.
2. Wydanie zakupionych wyrobów i elementów przekazanych przez Kupującego w celu wykonania na nich usługi
następuje,
stosownie
do
postanowień
Umowy:
a)
przez
wydanie
wyrobów/elementów
Kupującemu
w
magazynie
Sprzedającego
albo
b) dostarczenie wyrobów/elementów na adres miejsca odbioru wskazany przez Kupującego w zamówieniu, za
pośrednictwem przewoźnika / spedytora. Koszty dostawy wynikają z przyjętego sposobu dostawy.
3. Sprzedający zobowiązuje się wydać Kupującemu wyroby wolne od wad fizycznych i prawnych.
4. Na sprzedawane wyroby i świadczone usługi wystawiane są „Zaświadczenia jakości” potwierdzające
wykonawstwo zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz potwierdzające zgodność do eksploatacji
zgodnie
z
przeznaczeniem.
5.
Termin
realizacji
zamówienia
uznaje
się
za
dotrzymany
przez
Sprzedającego,
jeżeli:
a) Sprzedający umożliwił Kupującemu odbiór wyrobów/elementów w magazynie Sprzedającego, najpóźniej w
następnym dniu roboczym po upływie terminu realizacji zamówienia – przypadkach określonych w art. 9 pkt 2 lit.
a
OWS,
b) Sprzedający nadał do przewozu wyroby/elementy najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie terminu
realizacji
zamówienia
–
przypadkach
określonych
w
art.
9
pkt
2
lit.
b
OWS,
6. Sprzedający może wstrzymać wydanie wyrobów/elementów w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie
jakichkolwiek
zobowiązań
pieniężnych
należnych
Sprzedającemu
z
jakiegokolwiek
tytułu.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia i dostawie (wydaniu)
spowodowane zakłóceniami w komunikacji, brakiem surowców oraz okolicznościami dotyczącymi kontrahentów
Sprzedającego
(w
szczególności,
dostawców,
przewoźników,
spedytorów).
8. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 9 pkt 7 OWS, termin realizacji zamówienia i
dostawy wyrobów/elementów zostaje wydłużony o czas trwania tych okoliczności. O zaistnieniu okoliczności, o
których mowa w art. 9 pkt 7 OWS oraz przewidywanym czasie ich trwania Sprzedający niezwłocznie poinformuje
Kupującego.
9. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedającego terminu realizacji zamówienia, i terminu dostawy wskutek
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedający, Kupujący jest zobowiązany przed odstąpieniem od
umowy do wyznaczenia Sprzedającemu dodatkowego, nie krótszego niż 14 dni, terminu na realizację
zamówienia.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy Kupujący nie odbierze
wyrobów
w
wyznaczonym
przez
Sprzedającego
dodatkowym
terminie.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dostaw częściowych.
Art. 10 Odbiór wyrobów
1. Sprzedający wydaje wyroby/elementy, a Kupujący wyroby/elementy odbiera i pokrywa koszty odbioru. Odbioru
wyrobów dokonuje się w miejscu dostawy wskazanym w zamówieniu. Kupujący dokonując odbioru
wyrobów/elementów sprawdza ilość i jakość wyrobów/elementów. Potwierdzenie dokonania odbioru powinno być
odnotowane na kopii dokumentu WZ i/lub innym dokumencie potwierdzającym dostawę oraz powinno zawierać:
a)
datę
dokonania
odbioru
wyrobów/elementów
b) pieczęć firmową Kupującego, a w przypadku jej braku – dokładne oznaczenie Kupującego
c) imię i nazwisko, stanowisko służbowe, czytelne podpisy osób odbierających wyroby/elementy w imieniu
Kupującego
2. Kupujący zobowiązany jest do odbioru również poprzez odpowiednie adnotacje na dokumentach
załadunkowych
i
listach
przewozowych.
3. Potwierdzenie dokonania odbioru jest jednoznaczne z potwierdzeniem braku zastrzeżeń co do ilości
otrzymanych
wyrobów/elementów.
4. Jeżeli przy odbiorze wyrobów/elementów stwierdzono braki/nadwyżki ilościowe, Kupujący jest zobowiązany –
pod rygorem uznania, że wydanie nastąpiło w ilości zgodnej z zamówieniem – żądać od przewoźnika sprawdzenia
braków/nadwyżek oraz przy jego udziale sporządzić protokół odbioru z dokładnym opisem ujawnionych
braków/nadwyżek ilościowych (reklamacja ilościowa). Fakt zgłoszenia reklamacji ilościowej Kupujący zobowiązany
jest zaznaczyć na kopii dokumentu WZ/listu przewozowego poprzez adnotację: „Wyroby/elementy otrzymałem z
zastrzeżeniem
treści
protokołu
z
dnia
….”.
5. Pod rygorem uznania, że wydanie/odbiór wyrobów/elementów nastąpiło w ilości zgodnej z zamówieniem,

sporządzony protokół Kupujący zobowiązany jest do przesłania Sprzedającemu faksem na numer (18) 35 49 705
lub na adres poczty elektronicznej niuw@glinik.pl w dniu odbioru wyrobów/elementów lub najpóźniej w
następnym
dniu
roboczym.
6. Kupujący, który dokonuje odbioru wyrobów/elementów we własnym zakresie, z magazynu Sprzedającego,
dokonuje czynności, o których mowa w art. 10 pkt 1-5 OWS bezpośrednio u Sprzedającego w czasie czynności
wydania
–
odbioru.
7. Złożenie reklamacji ilościowej nie zwalnia Kupującego z zapłaty ceny w terminie płatności, obejmująca dostawę
wyrobów/elementów
w
części
odpowiadającej
wyrobom/elementom
faktycznie
odebranym.
8.
W
przypadku
uznania
przez
Sprzedającego
reklamacji
ilościowej
dotyczącej:
a) niedoboru – Sprzedający zobowiązuje się uzupełnić braki w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji lub
wystawić
fakturę
korygującą,
b) nadwyżki – Sprzedający zobowiązuje się odebrać nadwyżkę na swój koszt lub – w przypadku wrażenia zgody
przez
Kupującego
–
wystawić
fakturę
VAT
na
wyroby/elementy
objęte
nadwyżką.
9. W przypadku nieodebrania wyrobów/elementów przez Kupującego lub niepotwierdzenia dokonania odbioru
przez Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Sprzedającego w
wyniku takiego opóźnienia, w tym w szczególności zobowiązuje się pokryć koszty przechowania
wyrobów/elementów. Żądanie Kupującego opóźnienia wysyłki wyrobów/elementów jest równoznaczne z
nieodebraniem
wyrobów/elementów
przez
Kupującego.
10. W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze wyrobów/elementów, korzyści i ciężary związane z nimi oraz
ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z momentem upływu terminu wydania i
odbioru.
11. Wysokość kosztów przechowania, o której mowa w art. 10 pkt 9 OWS ustala się ryczałtowo w wysokości 50 zł
za
każdy
rozpoczęty
dzień.
12. W przypadku opóźnienia w odbiorze wyrobów/elementów przekraczających 5 dni, niezależnie od kosztów
przechowania, Sprzedający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości zamówienia brutto za
każdy dzień opóźnienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kary umownej.
Art. 11 Rękojmia za wady
1. Sprzedający jest zobowiązany względem Kupującego z tytułu rękojmi za wady wyrobów w zakresie i na
zasadach określonych art. 11 OWS. W pozostałym zakresie Strony wyłączają rękojmię za wady.
2. Przez wady fizyczne wyrobów rozumie się wady jakościowe sprowadzające się do wydania przez Sprzedającego
wyrobów o niższej – w porównaniu do umowy - wartości użytkowej związanej z korzystaniem z wyrobów.
3.
Nie
stanowi
wady
fizycznej
zużycie
się
wyrobów
w
toku
ich
eksploatacji.
4. Rękojmia nie dotyczy również zakładanych osiągów narzędzi wiertniczych i elementów przewodów
wiertniczych.
5. Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za jakość
świadczonych usług.
6. Kupujący ma prawo zgłaszać Sprzedającemu wady wyrobów/usług na podstawie rękojmi w następujących
terminach:
a) w przypadku jawnych wad fizycznych jakościowych – Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia
wyrobów/elementów w chwili ich odbioru i – w przypadku wykrycia wad – do sporządzenia protokołu dokonania
odbioru z dokładnym opisem, na czym jawna wada fizyczna jakościowa polega. Protokół, o którym mowa w
zdaniu poprzednim po podpisaniu przez kierowcę lub inną osobę odbierającą wyroby, Kupujący zobowiązany jest
przesłać Sprzedającemu faksem na numer (18) 35 49 705 lub na adres poczty elektronicznej niuw@glinik.pl w
terminie 3 dni roboczych od odbioru wyrobów/elementów. Kupujący zobowiązuje się dodatkowo, pod rygorem
utraty uprawnień z tytułu rękojmi, do dokonania stosownej adnotacji na dokumentacji stanowiącej potwierdzenie
dokonania
odbioru
wyrobów/elementów.
b) w przypadku ukrytych wad fizycznych jakościowych – Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego w
terminie 3 dni roboczych od wykrycia wady. Kupujący zobowiązany jest do przesłania Sprzedającemu faksem na
numer (18) 35 49 705 lub na adres poczty elektronicznejniuw@glinik.pl dokładnego opisu ujawnionej wady wraz
z
okolicznościami
jej
ujawnienia.
7. Składając reklamację jakościową, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wyroby/elementy będące przedmiotem
reklamacji do siedziby Sprzedającego, na swój koszt i ryzyko, chyba że co innego wynika z instrukcji
Sprzedającego.
8. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie terminów określonych w art. 11 OWS.
9. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji i reklamowanych
wyrobów/elementów.
10. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający ma prawo dokonać wyboru sposobu realizacji reklamacji, w
szczególności może wyroby naprawić, wymienić, uzupełnić albo obniżyć cenę wyrobów. Wyłącza się prawo
Kupującego
do
odstąpienia
od
Umowy.
11. Rękojmia nie dotyczy wyrobów będących urządzeniami, dla których Sprzedający określa w umowie warunki
gwarancji.
Art. 12 Odpowiedzialność Stron
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
spowodowanych
siłą
wyższa.

2. Za przypadki siły wyższej, które zwalniają Strony umowy z wypełnienia zobowiązań umownych na czas jej
trwania, uznaje się nieprzewidziane znajdujące się poza wolą Stron i występujące po zawarciu umowy zdarzenia,
którym Strony przy zastosowaniu należytej staranności nie mogły przeciwdziałać, a które całkowicie lub częściowo
udaremniają wypełnienie zobowiązań umownych jak np.: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, tornada, trąby
powietrzne,
strajk,
zarządzenia
władz
itp.
3. Dotknięta siłą wyższą Strona winna poinformować natychmiastowo drugą Stronę umowy o wystąpieniu siły
wyższej
i
dacie
podjęcia
normalnej
pracy
po
usunięciu
skutków
siły
wyższej.
4. Jeżeli dotknięta siłą wyższą Strona nie jest w stanie wywiązać się odpowiednio ze swoich umownych
zobowiązań w okresie 3 miesięcy, druga strona ma prawo rozwiązać na piśmie umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
5. Odpowiedzialność Sprzedającego wynikająca z Umowy i OWS jest ograniczona do winy umyślnej i wartości
złożonego
zamówienia.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę Kupującego powstałą w związku z nieprzewidywalnym
zawieszeniem lub wstrzymaniem działalności produkcyjnej i handlowej Sprzedającego oraz w związku z
niewypłacalnością
lub
upadłością
Sprzedającego.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody Kupującego spowodowane wadą wyrobów/elementów, w
tym również za szkody, które mogłyby wyniknąć w związku z niemożnością wykorzystania wyrobów/elementów z
powodu
ujawnionej
wady.
8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za kary umowne płacone przez Kupującego na rzecz jego
kontrahentów.
9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Kupującego.
Art. 13 Postanowienia końcowe
1. Do sprzedaży wyrobów i świadczenia usług przez Sprzedającego zastosowanie ma prawo polskie.
2. Wszelka dokumentacja związana z zamówieniem i umową prowadzona jest w języku polskim, przy czym dla
sprzedaży eksportowej i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dokumenty sprzedaży i specyfikacje
wystawiane są w języku angielskim.
3. Wszelkie spory pozostające w związku ze złożonym zamówieniem, zawartą umową rozstrzygane będą przez
sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
4. W sprawach nieuregulowanych w umowie i OWS stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, chyba że umowa lub
OWS przewiduje, że zawarta regulacja ma charakter wyczerpujący i tym samym wyłącza zastosowanie Kodeksu
Cywilnego.
5. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień OWS nie narusza ważności lub skuteczności
innych postanowień OWS. W takim przypadku w miejsce nieważnych lub bezskutecznych zapisów, zastosowanie
znajdują właściwe przepisy prawa. Dotyczy to zwłaszcza umów, w których Kupujący jest konsumentem.
6. Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw wynikających umowy na jakikolwiek podmiot
trzeci, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 25 %
wartości zamówienia brutto.
7. Tytułu i numery artykułów mają znaczenie jedynie informacyjne i nie wpływają na ich wykładnię.
8. Wszelkie przewidziane w OWS zawiadomienia lub oświadczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności, chyba że co innego wynika z niniejszych OWS.
9. Wszelkie zmiany OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

