Ogólne Warunki Sprzedaży

I. Postanowienia ogólne
1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania oraz realizacji umów sprzedaży
towarów oferowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
MALVINOX Marcin Kasprzyk, ul. Małachowskiego 18/7, 41-907 Bytom , zwaną dalej
Sprzedawcą.
2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również OWS, stanowią integralną część
wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą i określają wzajemne relacje
pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych
Warunków Sprzedaży wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego najpóźniej
przy składaniu przez niego zamówienia. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach
handlowych ze Sprzedawcą jednokrotne przyjęcie przez Kupującego Ogólnych Warunków
Sprzedaży uznawane jest jako ich akceptacja przy wszystkich pozostałych zamówieniach i
umowach sprzedaży zawieranych pomiędzy Stronami, aż do czasu zmiany treści OWS lub
odwołania ich stosowania.
II. Zawarcie umowy
Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie pisemnego zamówienia złożonego
Sprzedawcy przez Kupującego z chwilą uzyskania przez Kupującego oświadczenia
Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Przez złożenie pisemnego zamówienia rozumieć należy
również zamówienie przesłane Sprzedawcy e-mailem. Milczenie Sprzedawcy nie oznacza
przyjęcia zamówienia, za wyjątkiem złożenia zamówienia przez Kupującego pozostającego w
stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą.

III. Zgłaszanie reklamacji, odpowiedzialność za wady
1. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału określona
w jego zamówieniu odpowiadała jego potrzebom. Kupujący zobowiązany jest do zbadania
dostarczonego przez Sprzedawcę towaru pod względem ilościowym i jakościowym
natychmiast po jego otrzymaniu.
2. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych następuje w formie pisemnej,
niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia
odbioru towaru, w każdym razie przed poddaniem towaru obróbce, pod rygorem utraty
uprawnień z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za odstępstwa ilościowe.
3. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji jakościowych następuje w formie pisemnej,
niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odbioru
towaru, w każdym razie przed poddaniem towaru obróbce, pod rygorem utraty uprawnień z
tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady jakościowe.
4. W przypadku wystąpienia wad sprzedanego towaru, ujawnionych dopiero w wyniku jego
obróbki przez Kupującego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi ograniczona

zostaje jedynie do wartości wadliwego towaru i to pod warunkiem uznania reklamacji przez
dostawcę Sprzedawcy. Przedmiotowe wady zgłoszone być winny Sprzedawcy w formie
pisemnej niezwłocznie bo ich ujawnieniu, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia
dostarczenia towaru Kupującemu, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odpowiedzialności
Sprzedawcy za przedmiotowe wady jakościowe.
5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego
kosztami przewozu i przeładunku zareklamowanego towaru oraz kosztami jego kontrolnego
badania.
6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca może według swego uznania
albo wymienić towar na wolny od wad albo wadę usunąć w możliwie jak najszybszym
terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni albo zwrócić Kupującemu równowartość
wadliwego towaru. W żadnym wypadku wystąpienia wad towaru Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za koszty przetworzenia towaru poniesione przez Kupującego. Jeżeli
spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć
od towarów wolnych od wad, uprawnienia Kupującego przewidziane w pkt. 2,3,4 ograniczają
się wyłącznie do towarów wadliwych.
7. W każdym wypadku zwrot towaru przez Kupującego następuje po uprzednim
zawiadomieniu o tym Sprzedawcy oraz po uzyskaniu jego pisemnego
potwierdzenia/akceptacji w tym przedmiocie. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest brak
śladów uszkodzeń innych niż zgłaszane wady oraz przetworzenia w procesach produkcyjnych
Kupującego, z wyłączeniem sytuacji określonych w pkt. 4.
IV. Dostawa, termin i koszty dostawy
1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego realizowana jest wyłącznie na podstawie
jego zamówienia. Początkiem terminu realizacji zamówienia jest data poinformowania
Kupującego przez Sprzedawcę
o przyjęciu oferty lub jego milczącą akceptacja w przypadku zlecenia złożonego przez
Kupującego pozostającego ze Sprzedawcą w stałych stosunkach gospodarczych. Termin
realizacji zamówienia jest każdorazowo ustalany przez Strony umowy sprzedaży.
2. Dokładność dostaw do wagi 1 tony wynosi +/- 1 kg. Dokładność dostaw w wadze od 1
tony do 5 ton wynosi +/- 5kg.
3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w ustalonym terminie lub po
powiadomieniu go przez Sprzedawcę o gotowości towaru do odbioru. Jeżeli Kupujący
dopuszcza się zwłoki z odbiorem towaru, o okres dłuższy niż 7 dni, Sprzedawca uprawniony
jest do obciążenia Kupującego kosztami składowania albo odstąpienia od umowy i sprzedaży
towaru innemu klientowi.
4. W przypadku, gdy Kupujący decyduje się korzystać z dostawy towaru realizowanej
środkami transportu Sprzedawcy koszty dostawy oraz innych usług dodatkowych obciążają
Kupującego, o ile nie uzgodniono inaczej.
5. Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go osobie
upoważnionej do odbioru towaru przez Kupującego, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi.

6. Opóźnienie Sprzedawcy z dostawą towaru do 14 dni nie jest traktowane jako naruszenie
ustalonego terminu dostawy. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji dostaw w
stosunku do terminów dostawa jeżeli są one spowodowane okolicznościami od niego
niezależnymi, np. nieterminową dostawą przez dostawców Sprzedawcy, zdarzeniami siły
wyższej, nieprzewidywalnymi zakłóceniami w pracy Sprzedawcy itp.
7. Odstąpienie Kupującego od odbioru zamówionego towaru, po akceptacji zamówienia przez
Sprzedawcę, nastąpić może jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedawcy w tym
zakresie. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo za zgodą Sprzedawcy,
Kupujący może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w
związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.
8. Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczone mu towary,
Sprzedawca może powstrzymać się z realizacją kolejnych zamówień tegoż Kupującego do
czasu dokonania przez niego stosownych płatności.
V. Warunki płatności
1. Cena sprzedaży staje się wymagalna z upływem terminu określonego w fakturze VAT
wystawionej przez Sprzedawcę.
2. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar
(zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego), chyba, że strony
dokonają odmiennych ustaleń w tym przedmiocie. Odmienne ustalenia wymagają dla swej
ważności formy pisemnej.
3. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy wskazanego na fakturze
VAT.

VI. Postanowienia końcowe
1. Strony oświadczają, iż będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów
wynikłych w związku
z wykonywaniem umów objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. W
przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe pośrednio
lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań rozstrzygane będą przez sądy powszechne
właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWS mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2003 r. Nr 139 poz. 1323).

Wszelkie prawa do treści pliku zastrzeżone przez PPUH MALVINOX.

