OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-WYTWÓRCZEGO "STOLMEX" ŁOJEWSCY SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 1 GRUDNIA 2020 ROKU
§1 INFORMACJE OGÓLNE
1.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej w skrócie „OWS”) znajdują zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży
zawieranych przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Wytwórcze „STOLMEX” Łojewscy spółka jawna (zwana dalej „Wykonawcą”),
których przedmiotem są kraty pomostowe i inne wyroby wytwarzane przez Wykonawcę.

2.

Na podstawie zawartej umowy sprzedaży Wykonawca zobowiązuje się wykonać, wydać i przenieść na Kupującego własność
wytworzonych krat pomostowych lub innych wyrobów (zwane dalej jako: „Wyroby” lub „Przedmiot Umowy”), a Kupujący
zobowiązuje się do ich odbioru oraz do terminowej zapłaty ceny.

§2 ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY
1.

Kupujący w celu zawarcia umowy sprzedaży składa Wykonawcy zapytanie ofertowe. Na podstawie zapytania ofertowego
Wykonawca przygotowuje ofertę, w oparciu o którą Kupujący składa zamówienie.

2.

Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia zamówienia Kupującego do realizacji.

3.

Zapytanie ofertowe, oferta, zamówienie oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji powinny być składane za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej. Wykonawca jest uprawniony do żądania od Kupującego przesłania
zamówienia w formie pisemnej wraz z podpisanymi OWS. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w takim
przypadku albo w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.

Na prośbę Wykonawcy, Kupujący jest zobowiązany do przedłożenia dodatkowo dokumentów potwierdzających wpis w
odpowiednim rejestrze przedsiębiorców lub dokumentów księgowych umożliwiających weryfikację sytuacji prawnej i finansowej
Kupującego.

5.

Wykonawca jest uprawniony do odmowy złożenia oferty, w sytuacji gdy:
a.
b.
c.

Kupujący pozostaje w opóźnieniu z zapłatą ceny lub w odbiorze Wyrobów z tytułu innych zawartych z Wykonawcą umów
sprzedaży,
wymagalne lub niewymagalne zobowiązania Kupującego względem Wykonawcy przekroczą limit wskazany w przyjętej
przez Kupującego ofercie,
Kupujący nie dostarczył pełnej dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia oferty.

6.

Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez niego niniejszych OWS, które stanowią
integralną część umowy.

7.

Zamówienie musi być złożone przez Kupującego lub przez osobę uprawnioną przez Kupującego.

8.

W przypadku gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 100.000,00 zł netto, Wykonawca jest uprawniony do żądania od
Kupującego zabezpieczenia płatności ceny, w szczególności poprzez:
a.

przedstawianie przez Kupującego, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej terminowej
zapłaty ceny lub

b.

przedpłaty do wysokości 50% ceny.

Wybór rodzaju zabezpieczenia należy do Wykonawcy, o czym Kupujący zostanie poinformowany w treści oferty.
9.

Jeżeli Strony ustaliły zabezpieczenie zapłaty ceny, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania
realizacji zamówienia, do czasu otrzymania od Kupującego dokumentu gwarancji lub zaksięgowania na rachunku bankowym
Wykonawcy całej ustalonej kwoty przedpłaty. W takiej sytuacji termin wykonania umowy, zostanie przez Wykonawcę wydłużony.
Nadto w przypadku opóźnienia w doręczeniu dokumentu gwarancji lub uiszczeniu przedpłaty Wykonawca jest uprawniony do
odstąpienia od umowy w terminie 21 dni licząc od dnia zawarcia umowy, tj. potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

10. Zapytanie ofertowe powinno zawierać:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

imię i nazwisko lub dokładną nazwę Kupującego;
adres Kupującego;
numery PESEL, NIP, REGON, KRS Kupującego;
dane Płatnika - jeżeli są inne niż Kupującego;
dane Odbiorcy - jeżeli są inne niż Kupującego;
miejsce i warunki dostawy;
oczekiwany termin dostawy;
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej zapytanie ofertowe, uprawnionej przez Kupującego;
dokładną specyfikację Wyrobów z podaniem warunków technicznych i wymiarów oraz ich ilości;
załączniki w postaci kompletnej dokumentacji technicznej, a w przypadku krat kształtowych także rysunki warsztatowe w
formacie edytowalnym.
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11. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, Wykonawca przygotowuje ofertę, która zawiera:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

numer referencyjny oferty;
imię i nazwisko lub dokładną nazwę Kupującego;
adres Kupującego;
cenę Przedmiotu umowy;
termin i warunki zapłaty ceny;
termin wydania Przedmiotu Umowy Kupującemu;
miejsce i warunki dostawy;
limit wysokości wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań Kupującego względem Wykonawcy;
dane osoby kontaktowej ze strony Wykonawcy i Kupującego;
dokładną specyfikację Wyrobów z podaniem warunków technicznych i wymiarów oraz ich ilości;
termin ważności oferty.
link do strony internetowej Wykonawcy, na której zamieszczony jest tekst OWS,
informację o oczekiwanym zabezpieczeniu zapłaty ceny, o ile Wykonawca takiego zabezpieczenia wymaga.

12. Zamówienie powinno zawierać co najmniej:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

numer referencyjny oferty;
imię i nazwisko lub dokładną nazwę Kupującego;
adres Kupującego;
dokładną specyfikację Wyrobów z podaniem warunków technicznych i wymiarów oraz ich ilości;
cenę Przedmiotu umowy;
termin i warunki zapłaty ceny;
termin wydania Przedmiotu Umowy Kupującemu;
miejsce i warunki dostawy;
dokładny adres dostawy;
imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby składającej zamówienie uprawnionej przez Kupującego;
§3 CENA I WARUNKI PŁATNOSCI

1.

Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w wysokości i w terminie wynikającym z przyjętej oferty.

2.

Cena wskazana w ofercie jest każdorazowo powiększana o podatek VAT w wysokości stawki obowiązującej w dniu wystawienia
faktury VAT.

3.

Za termin zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Wykonawcy.

4.

Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania wydania Przedmiotu Umowy w sytuacji:
a.

gdy Strony umówiły termin płatności części lub całości ceny przed wydaniem Przedmiotu Umowy;

b.

gdy wymagalne lub niewymagalne zobowiązania Kupującego względem Wykonawcy przekroczą limit wskazany w przyjętej
przez Kupującego ofercie.

5.

W przypadku ustalenia odroczonego terminu płatności, który następuje po dacie umówionego wydania towaru, Wykonawca jest
uprawniony do wstrzymania i uzależnienia wydania Wyrobów od udzielenia przez Kupującego gwarancji zapłaty w postaci uznania
wierzytelności Wykonawcy na piśmie.

6.

Wstrzymanie wydania Przedmiotu Umowy nie wyklucza uprawnienia Wykonawcy do dochodzenia zapłaty ceny.

7.

W razie opóźnienia w zapłacie ceny Wykonawca jest uprawniony do dochodzenia od Kupującego zapłaty odsetek ustawowych w
wysokości maksymalnej.

§4 WYKONANIE UMOWY I TERMIN ODBIORU
1.

Przedmiot Umowy jest wykonywany zgodnie ze specyfikacją techniczną Kupującego oraz w oparciu o przedstawioną przez niego
dokumentację techniczną lub warsztatową. Wykonawca nie weryfikuje przeznaczenia Przedmiotu Umowy, adekwatności
Przedmiotu Umowy do potrzeb i projektów Kupującego oraz spełnienia przez Przedmiot Umowy wymaganych norm, gdy chodzi
o jego zastosowanie przez Kupującego.

2.

Wykonawca zobowiązuje się wydać Przedmiot Umowy w uzgodnionym terminie wynikającym z potwierdzenia zamówienia,
przy czym - jeżeli nie ustalono inaczej - dopuszcza się jednostronne wydłużenie tego terminu przez Wykonawcę o czas nie
dłuższy jednak niż 10 dni roboczych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kupującego o
tym fakcie.

3.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązania, w tym także za
opóźnienie spowodowane działaniem siły wyższej, przez którą rozumie się w szczególności: nieprzewidziane awarie maszyn lub
urządzeń, przerwy w dostawie prądu lub innych mediów niezbędnych do wykonania Umowy, złe warunki atmosferyczne, klęski

Strona 2 z 4

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-WYTWÓRCZEGO "STOLMEX" ŁOJEWSCY SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 1 GRUDNIA 2020 ROKU
żywiołowe, epidemie, strajki, zamieszki, blokady dróg, ataki terrorystyczne, zmiany przepisów krajowych lub zagranicznych oraz
inne okoliczności, o których Wykonawca nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, pomimo
dołożenia należytej staranności.
4.

Wykonawca zobowiązuje się wydać Przedmiot Umowy opakowany w sposób umożliwiający transport drogowy. Czynności
ładunkowe, za wyjątkiem zabezpieczenia Przedmiotu Umowy na środku transportu, spoczywają na Wykonawcy. Czynności
rozładunkowe i mające na celu dalszą alokację Przedmiotu umowy oraz zapewnienie niezbędnych do tych czynności maszyn i
urządzeń, spoczywają na Kupującym.

5.

Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego zgodnie z regułą FCA (INCOTERMS 2010), tj. w
momencie załadunku Przedmiotu Umowy na środek transportu, niezależnie od tego, czy przewóz jest organizowany przez
Wykonawcę, czy przez Kupującego.

6.

W przypadku odbioru Przedmiotu Umowy własnym transportem, Kupujący jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy imienia
i nazwiska osoby odbiorcy oraz numerów rejestracyjnych pojazdu lub zestawu pojazdów, którymi będzie wykonywany przewóz.
W przypadku zaniechania podania danych, o których mowa powyżej Wykonawca jest uprawniony do odmowy wydania
Przedmiotu Umowy.

7.

Ustalony przez strony termin wydania Przedmiotu Umowy jest jednocześnie terminem, w którym Kupujący jest zobowiązany
do jego odbioru.

8.

W przypadku, gdy Kupujący pozostaje w opóźnieniu z odbiorem Przedmiotu Umowy o czas dłuższy niż 10 dni roboczych,
Wykonawcy przysługuje uprawnienie do obciążenia Kupującego karą umową w wysokości 0,3% ceny netto za każdy dzień
opóźnienia po upływie powyższego 10-cio dniowego terminu, co nie wyłącza uprawnienia Wykonawcy do dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary.

9.

Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa ust. 8 powyżej, także w sytuacji, gdy odmawia
wydania Przedmiotu Umowy w okolicznościach opisanych w §3 ust. 4 i 5 OWS.

10. Opóźnienie Kupującego w odbiorze Przedmiotu Umowy, skutkuje natychmiastową wymagalnością zapłaty ceny, nawet jeżeli
strony umówiły późniejszy, odroczony termin płatności. Opóźnienie Kupującego w odbiorze Przedmiotu Umowy nie wyłącza
uprawnienia Wykonawcy do dochodzenia zapłaty umówionej ceny.

§5 REKLAMACJE I GWARANCJA JAKOŚCI
1.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy Kupującym jest przedsiębiorca. Wyłączenie lub ograniczenie
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nie dotyczy Kupujących, którzy nabyli Przedmiot umowy w celach nie związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą (Konsumenci).

2.

Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot Umowy sprzedaży na okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego wydania, zgodnie z §4
ust. 4 OWS.

3.

Gwarancja nie obejmuje:
a.
b.
c.
d.

uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji;
uszkodzeń powstałych poprzez nieprawidłowe magazynowanie lub składowanie;
uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu lub przeróbek;
uszkodzeń powstałych w wyniku przechowywania lub używania Przedmiotu Umowy w nieodpowiednich warunkach
środowiskowych lub niezgodnie z udostępnioną specyfikacją techniczną.

4.

Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia braków ilościowych, widocznych braków jakościowych lub nieprawidłowości w zakresie
wymiarów przy odbiorze Przedmiotu umowy. Pozostałe niezgodności Przedmiotu umowy powinny być zgłoszone nie później niż
w ciągu 7 dni licząc od dnia odbioru. Po upływie tych terminów przyjmuje się, że jakość, ilość lub wymiary Przedmiotu Umowy w
dniu odbioru były zgodne z umową.

5.

Zgłoszenie o niezgodności Przedmiotu umowy w zakresie trwałości powłoki cynkowej powinno nastąpić nie później niż w terminie
7 dni licząc od dnia stwierdzenia wady.

6.

Zgłoszenie niezgodności Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji powinno być dokonane na piśmie, przez co rozumie się także
wiadomość e-mail lub faks i powinno zawierać:
a.
b.
c.
d.

7.

datę stwierdzenia niezgodności;
numer zamówienia przyjętego przez Wykonawcę;
dokumentację fotograficzną niezgodności;
opis przyczyn złożenia reklamacji;

W przypadku zgłoszenia roszczeń z gwarancji, Kupujący dostarcza Przedmiot Umowy do zakładu Wykonawcy na swój koszt i
ryzyko.
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8.

Wykonawca rozpoznaje zgłoszenie w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia jego otrzymania. W przypadku uznania zasadności
zgłoszenia, może według swojego uznania albo wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad, albo obniżyć cenę albo naprawić wady
Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca usuwa niezgodność niezwłocznie, w najkrótszym możliwym terminie.

9.

Wysokość roszczeń dochodzonych z gwarancji nie może przekroczyć ceny netto (bez podatku VAT) wynikającej z umowy
sprzedaży, w odniesieniu do każdej sztuki Przedmiotu umowy z osobna.

10. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie będzie realizowana poza jej granicami. Ograniczenie
zakresu terytorialnego gwarancji, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy sprzedaży wewnątrzwspólnotowej lub
sprzedaży na eksport, jeżeli kontrahentem jest przedsiębiorca zarejestrowany w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska.
11. Gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Kupującego z rękojmi za wady, o ile dokonuje on nabycia w celach nie
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (Konsument).
12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu umowy. W powstałym zakresie odpowiedzialność
Sprzedającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest ograniczona do straty rzeczywistej oraz do
wysokości ceny netto (bez podatku VAT) Przedmiotu Umowy, w odniesieniu do każdej sztuki Przedmiotu umowy z osobna.
§6 SPRZEDAŻ EKSPORTOWA
1.

Kupujący mający siedzibę w kraju członkowskim Unii Europejskiej są uprawnieni do nabycia Wyrobów Wykonawcy bez podatku
VAT pod warunkiem, że Wyroby te opuszczą terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.

Kupujący, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest zobowiązany do potwierdzenia podpisem i pieczęcią:
a.
b.
c.

kopii faktury VAT;
kopii specyfikacji lub innego dokumentów potwierdzającego ilość i rodzaj Przedmiotu Umowy sprzedaży;
listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego (jeżeli przewóz był organizowany przez Kupującego).

oraz do dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów Wykonawcy, nie później niż do 20 dnia miesiąca, po miesiącu wydania
Przedmiotu Umowy i wystawieniu faktury VAT.
3.

W przypadku nie wypełnienia przez Kupującego obowiązków, o których mowa w ust. 2 Wykonawca jest uprawniony do żądania
od Kupującego zapłaty podatku VAT w wysokości stawki obwiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Złożenie zamówienia przez Kupującego i przyjęcie go do realizacji przez Wykonawcę jest jednoznaczne ze związaniem Stron
niniejszymi OWS. Zmiany postanowień wynikających z OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Umowy sprzedaży zawierane na podstawie niniejszych OWS podlegają prawu polskiemu oraz polskiej jurysdykcji, przy czym
sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Wykonawcy.

3.
4.
5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
Niniejsze OWS obowiązują od dnia 1 grudnia 2020 roku i znajdują zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.
Tracą moc Ogólne Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa Usługowo-Wytwórczego "STOLMEX" - ŁOJEWSCY spółka jawna z dnia 23
sierpnia 2019 roku, które znajdują zastosowanie tylko do umów zawartych przed dniem 1 grudnia 2020 roku.
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