Ogólne warunki sprzedaży produktów w INTERCHEMALL Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o.

I.

Postanowienia Ogólne

A. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży w skrócie OWS mają zastosowanie do wszystkich
umów sprzedaży produktów zawieranych przez INTERCHEMALL Zespół Młynów
Jelonki Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniach 66, 07-302 Ostrów Mazowiecka 3, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000101127, NIP: 1180001489.
B. Użyte w dalszej części niniejszych OWS określenia oznaczają:
Sprzedawca - INTERCHEMALL Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o.
Kupujący - podmiot będący drugą stroną Umowy sprzedaży zwany kontrahentem
Strony - Sprzedawca i Kupujący
Umowa – umowa sprzedaży wiążąca strony na skutek złożenia zamówienia w trybie
określonym w rozdziale II
Produkt – towar będący przedmiotem Umowy
C. Niniejsze OWS są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym
Strony w zakresie sprzedaży produktów. Tym samym, strony wyłączają stosowanie
jakichkolwiek innych postanowień umownych.
D. Postanowienia niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych
OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

II.

Zawarcie Umowy

A. Podstawą zawarcia Umowy sprzedaży jest zamówienie Kupującego złożone
Przedstawicielowi Handlowemu Sprzedawcy lub bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta
Sprzedawcy.
B. Złożone zamówienie jest odpowiedzią na ofertę Sprzedawcy.

III.

Prawo własności

A. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego produktu przejdzie na
Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy, włączając
należny podatek od towarów i usług.
B. Ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi z Sprzedawcy na Kupującego z chwilą
wydania Kupującemu produktu, a w przypadku powierzenia produktu przewoźnikowi z
chwilą wydania produktu przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

IV.

Cena

A. Cena za sprzedawany produkt będzie określona każdorazowo w ofercie lub Umowie
sprzedaży.
B. Cena ofertowa może być zmieniona w drodze indywidualnych negocjacji z kontrahentem.
C. Cena może być wskazana w walucie innej niż polski złoty. Strony ustalają cenę w złotych
polskich przeliczając ją według kursu sprzedaży danej waluty z dnia sprzedaży (tj. dnia
złożenia zamówienia lub dnia wskazanego w Umowie sprzedaży) w Banku PEKAO SA z
siedzibą w Warszawie.
D. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym na fakturze VAT.
Płatność uważa się za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy
Sprzedawcy lub z chwilą zapłaty w formie gotówkowej do kasy Sprzedawcy.
E. Mylne wskazanie uzgodnionej ceny na fakturze VAT wymaga wystawienia odpowiedniej
korekty faktury.
F. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od
towarów i usług wg obowiązujących stawek.
G. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny za zakupione produkty, Sprzedawca
ma prawo do powstrzymania się z realizacją kolejnych zamówień tj. powstrzymania się od
wydania produktu do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności
wraz z odsetkami.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę po stronie
Kupującego.
H. W przypadku pogorszenia się kondycji finansowej Kupującego, Sprzedawcy przysługują
uprawnienia zobligowania Kupującego do ustanowienia na rzecz Sprzedawcy dodatkowych
zabezpieczeń prawnych gwarantujących spłatę wierzytelności i zaakceptowanych przez
Sprzedawcę. Ocena kondycji finansowej Kupującego oraz akceptowanie bądź nie
dodatkowych zabezpieczeń należy wyłącznie do Sprzedawcy.
I. W sytuacji, gdy Sprzedawca przyznał Kupującemu kredyt kupiecki (płatność z odroczonym
w czasie terminem), może on go ograniczyć lub cofnąć w każdym czasie w przypadku
stwierdzenia wysokiego ryzyka niespłacalności powstałego długu.
J. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części należności za wydany
produkt zapłaci on Sprzedawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.

V.

Dokonanie dostawy produktów

A. Dokonanie dostawy produktów następuje z chwilą wydania produktu bezpośrednio
Kupującemu lub podmiotowi upoważnionemu przez Kupującego, co zostanie pokwitowane
w dokumencie Pokwitowanie dostawy przez Kupującego.
B. W sytuacji kiedy produkt jest dostarczany transportem własnym Sprzedającego, lub
najętym przez niego, za datę dostawy uznaje się datę załadunku tego towaru na środek
transportu, co zostanie pokwitowane w dokumencie Pokwitowanie dostawy przez
Kupującego.

C. W przypadku wysyłki produktu do Kupującego za pośrednictwem spedycji lub firmy
kurierskiej dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania produktu podmiotowi ,
który jest zobowiązany do jego dostarczenia, co zostanie pokwitowane w dokumencie
Pokwitowanie dostawy przez pracownika podmiotu dostarczającego oraz przez
Kupującego.
D. Koszt załadunku produktu do środków transportu ponosi Sprzedawca a koszt rozładunku w
zależności od uzgodnień z Kupującym.

VI.

Właściwości produktu i jego wady

A. Przekazywane przez Sprzedawcę wraz z produktem atesty, świadectwa zgodności lub inne
dokumenty wskazujące na jakość produktu, jego parametry stanowią potwierdzenie ,że
produkt spełnia określone w nich kryteria.
B. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych i jakościowych Kupujący przedstawia stosowną
reklamację w terminie 48 godzin od dnia zauważenia wady, w formie mailowej, listem
poleconym, pocztą kurierską.
C. Uwzględnienie reklamacji następować będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
po zbadaniu reklamowanej partii produktu przez Sprzedawcę.
D. Zmianie ulegają ustawowe zasady odpowiedzialności za wady w ten sposób, że w
przypadku wystąpienia wad produktu Kupującemu przysługuje wyłącznie roszczenie o
wymianę produktu na wolny od wad. Tym samym wyłączone jest uprawnienie Kupującego
do odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz uprawnienie do zwrotu produktu i uprawnienie
do obniżenia ceny.
E. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt
wymienić wadliwy produkt na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez Strony.
W przypadku gdy niemożliwym jest dostarczenie produktu wolnego od wad Sprzedawca
zobowiązuje się do obniżenia ceny produktu stosownie do rozmiaru i charakteru wad.
F. Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy sprzedaży w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami produktu
związanymi z nienależytym jego składowaniem, przechowywaniem w magazynie
Kupującego.
G. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty
należności za wydany produkt.

VII. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
A. W przypadku, gdy Kupujący w okresie dostawy wskazanym w rozdziale V nie odbierze
całości lub części produktów, nie powoduje to wygaśnięcia Umowy.
B. W przypadku, gdy Kupujący w okresie dostawy wskazanym w rozdziale V nie odbierze
całości produktów, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy bez wyznaczenia
dodatkowego terminu na odebranie produktów. Jeżeli Kupujący nie odbierze tylko części
produktów uprawienie Sprzedawcy do odstąpienia od Umowy ogranicza się tylko do

nieodebranej części, natomiast w odniesieniu do pozostałej części towaru Umowa
pozostaje wiążąca.
C. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy, gdy Kupujący w okresie dostawy
wskazanym w rozdziale V nie odbierze całości lub części produktów, Kupujący zapłaci karę
umowną w wysokości 20% wartości netto nieodebranej dostawy.

VIII. Prawo
A. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie miejscowy Sąd dla
siedziby Sprzedającego.
B. Do Umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

IX.

Inne postanowienia

A. Jeżeli poszczególne postanowienia OWS okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie
będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim
przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać
będą uprzednią wolę stron w sposób skuteczny.
B. W przypadku, gdy w wyniku działań organów państwowych po zawarciu Umowy
nastąpi podwyższenie opłat (np. podatków) mających wpływ na wysokość
uzgodnionej ceny sprzedaży produktu, Sprzedający ma prawo żądać odpowiedniego
podwyższenia ceny sprzedaży produktu.
C. Przelew (cesja wierzytelności) o zapłatę wymaga pod rygorem nieważności pisemnej
zgody INTERCHEMALL Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o.
D. Kupujący i Sprzedawca potwierdzają i gwarantują wzajemnie, że w trakcie
obowiązywania wiążących ich umów będą przestrzegać wszelkich postanowień
umownych, przepisów prawa, w tym: prawa podatkowego, gospodarczego, prawa o
przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

