OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
1.Niniejsze "Ogólne warunki sprzedaży" zwane
dalej OWS mają zastosowanie do transakcji
pomiędzy POLIMER Sp. z o. o. - Sprzedawcą,
zwanym dalej Sp. Polimer, a podmiotem zwanym dalej Kupującym i mają do nich
zastosowanie, chyba że strony postanowią
inaczej. Każde odstępstwo od OWS wymaga
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. OWS stanowią integralną część wszystkich
umów sprzedaży zawieranych przez Sp.
Polimer.
I. Zamówienia
1. Oferty cenowe przesyłane przez Sp. Polimer
do potencjalnych Kupujących, są wiążące co
do ceny, która może ulec zmianie po terminie
ważności oferty lub jeśli dostawca zmieni cenę
materiału.
Termin
dostawy
określa
potwierdzenie
przyjęcia zamówienia.
2. Umowa wiążąca obie strony, zostaje
zawarta na skutek złożenia zamówienia przez
Kupującego i pisemnego potwierdzenia
przyjęcia zamówienia przez Sp. Polimer.
Kupujący nie może odstąpić od umowy bez
pisemnej zgody Sp. Polimer.
3. Przesłane do Sp.
Polimer, przez
Kupującego, zamówienie winno zawierać
dokładną nazwę i adres Kupującego, jego
numer identyfikacji podatkowej, informacje o
zamawianym
produkcie,
w
zakresie
niezbędnym do jego identyfikacji, a także
numer oferty cenowej skierowanej do
Kupującego przez Sp. Polimer, jeżeli była
sporządzona.
4. Zamówienie winno być podpisane przez
osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji
Kupującego. Sp. Polimer zastrzega sobie
prawo weryfikacji uprawnień do reprezentacji
osób podpisujących zamówienie.
II. Ceny i warunki płatności
1. Kupujący zapłaci za towar uzgodnioną cenę,
określoną przez Sp. Polimer w potwierdzeniu
zamówienia. Wskazanie ceny może odbywać
się poprzez przywołanie numeru oferty
cenowej, na podstawie której składane jest
zamówienie.
Jeżeli
z
potwierdzenia
zamówienia nie wynika inaczej, cena ta jest
ceną netto.
2. Zapłata zostanie dokonana w terminie
wskazanym w treści faktury, zgodnie z
ustaleniami stron zawartymi w potwierdzeniu
zamówienia lub innym podpisanym przez
strony dokumencie.
3. Za dzień dokonania zapłaty uważa się datę

wpływu należności na rachunek bankowy Sp.
Polimer. W wypadku uchybienia terminowi
zapłaty Sp. Polimer złoży roszczenie
o zapłatę przez Kupującego odsetek
ustawowych.
4. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych
zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich
rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu
płatności. W przypadku uznania przez Sp.
Polimer zastrzeżeń, uwag lub reklamacji, Sp.
Polimer dokona niezwłocznie korekty rozliczeń.
5. Jeśli Kupujący nie dokona, z przyczyn
niezawinionych przez Sp. Polimer, odbioru
towaru w ustalonym terminie, cena i inne
świadczenia muszą być mimo to uiszczone
tak, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z
zmówieniem.
IV. Dostawy i skutki uchybienia terminom
1. Sp. Polimer nie ponosi odpowiedzialności za
uchybienia
jakimkolwiek
terminom
wynikającym z zawarcia lub wykonywania
niniejszej umowy, jeżeli uchybienia te nie
wynikają z jej wyłącznej winy.
3.Formy, które są własnością kupującego, Sp.
Polimer będzie przechowywać przez okres 3
miesięcyod daty zakończenia produkcji. Po ich
upływie Kupujący zobowiązany jest je odebrać
lub uiszczać ustaloną przez obie strony opłatę
za ich magazynowanie.
V. Gwarancje i reklamacje
1. Kupujący obowiązany jest do odbioru towaru
w siedzibie Sp. Polimer albo do pokrycia
kosztów dostarczenia towaru do miejsca
wskazanego przez Kupującego - chyba że
strony na piśmie postanowiły inaczej.
Odpowiedzialność za towar przechodzi na
Kupującego w momencie wydania tego towaru
Kupującemu lub wskazanej przez niego
osobie. Odbiór towaru potwierdzony zostaje
czytelnym podpisem osoby upoważnionej
przez Kupującego oraz datą w dokumencie
wydania towaru.
2. Kupujący w momencie przyjęcia towaru
zobowiązany jest niezwłocznie skontrolować
jego stan, jakość, ilość i asortyment oraz
ewentualnie zgłosić, w formie pisemnej,
zastrzeżenia w tym zakresie. Jeżeli w ciągu 7
dni od odbioru towaru, Kupujący nie
poinformuje Sp. Polimer o niezgodności
dostarczonego towaru
z zamówieniem,
oznacza to, że towar został przyjęty bez
zastrzeżeń.
3.Sp. Polimer udziela Kupującemu gwarancji
jakości sprzedanych towarów. Gwarancja

jakości danego towaru jest udzielana na okres
12 (słownie: dwanaście) miesięcy od chwili
dostarczenia Kupującemu (lub odebrania przez
Kupującego)
tego towaru, chyba że strony na piśmie
uzgodnią inaczej.
4. Kupujący obowiązany jest niezwłocznie, nie
później niż w terminie 7 dni, zgłosić Sp.
Polimer każdy przypadek wystąpienia wady
towaru. Gwarancja jakości danego towaru jest
udzielana pod warunkiem terminowego
zgłoszenia stwierdzonych wad.
5. Udzielenie powyższej gwarancji oznacza, że
w wypadku zaistnienia wad produktów Sp.
Polimer powinna w terminie nie dłuższym niż
21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni roboczych
od dnia otrzymania reklamacji - podjąć decyzję
o usunięciu wady lub o dostarczeniu nowego
towaru zamiast wadliwego.
6.Sp. Polimer nie ponosi odpowiedzialności
za szkody spowodowane niewłaściwym
użytkowaniem
lub
przechowywaniem
produktów przez Kupującego oraz za błędy
wykonawcze i projektowe osób trzecich, a
także za normalne zużycie produktu. W
szczególności reklamacja nie przysługuje
Kupującemu w sytuacjach gdy:
a) Kupujący lub osoba trzecia użyli produktu
niezgodnie z jego parametrami technicznymi, o
których Kupujący został poinformowany przez
Sp. Polimer.
b) Kupujący lub osoba trzecia na własną rękę
dokonali zmian w produkcie lub jego naprawy.
7. Sp.Polimer ma prawo wstrzymać się wobec
Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu
gwarancji do czasu uregulowania wobec niego
przez
Kupującego
wszelkich
zaległych
zobowiązań finansowych.
8. Nieuzasadnione lub niezgodne z niniejszymi
OWS zgłoszenie reklamacji powoduje po

stronie Kupującego obowiązek pokrycia
wszelkich kosztów i szkód
poniesionych przez Sp. Polimer związanych z
rozpatrzeniem tej reklamacji.
9. Naprawy wykonywane przez Sp. Polimer
poza warunkami niniejszej gwarancji są płatną
usługą serwisową.
.
VI. Zakres odpowiedzialności
1. Odpowiedzialność Sp. Polimer z tytułu wad
lub niedoborów towaru jest ograniczona
wyłącznie do obowiązków opisanych w treści
niniejszych
OWS,
nie
obejmuje
zaś
odszkodowania pieniężnego.
2. Jakakolwiek odpowiedzialność Sp. Polimer
związana z zawarciem umowy lub dokonaniem
sprzedaży produktów, niezależnie od tytułu tej
odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia
szkód dotyczących spodziewanych korzyści,
utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty
renomy rynkowej itp.
odpowiedzialności Sp.Polimer
związanej z
owymi roszczeniami.
3.Przeniesienie przez Kupującego praw z
umowy łączącej strony na inny podmiot
wymaga zgody Sp. Polimer wyrażonej w
formie pisemnej.
VII. Postanowienia końcowe
1. Do rozstrzygania wszelkich sporów
wiążących się ze stosunkami prawnymi, do
których zastosowanie znajdują niniejsze OWS
- wyłącznie właściwy będzie Sąd powszechny
rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby
Sp. Polimer.
2. W przypadku gdy którekolwiek z
postanowień OWS narusza bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa, w miejsce tych
postanowień stosuje się obowiązujące
przepisy.
3.
W
sprawach
nie
uregulowanych
postanowieniami niniejszych OWS mają
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.

