OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
BWF Orwat Poland Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne
1.

2.

3.

Poniższe postanowienia obowiązują w wypadku braku
odmiennego,
wyraźnego
uregulowania
w
zawartej
między stronami umowie.
Umowa sprzedaży (dostawy)
zostaje zawarta w Mysłowicach.
Użyte w niniejszych postanowieniach słowa Sprzedawca
oznacza BWF Orwat Poland
Sp. z o.o., a Kupujący oznacza również Zamawiającego.

Wynagrodzenie umowne (cena)
1.

2.

Realizacja umowy
1.
2.

Wydanie towaru nastąpi w
siedzibie Sprzedawcy.
W wypadku, gdy Kupujący
zobowiązany jest przedłożyć
Sprzedawcy
kwestionariusz
zawierający warunki techniczne
(specyfikację,
skład
spalin, gazu),uważa się, że
powyższy
dokument
jest
integralną częścią umowy. W
razie niewypełnienia przez
Kupującego rubryk kwestionariusza
(brak
żądanych
danych składników spalin,
gazu)
przyjmuje
się
że
składnik ten nie występuje.
Oznacza to, że Sprzedawca
nie odpowiada za uszkodzenia
produktu spowodowane działaniem tego nieujawnionego
składnika.
Terminy

1.

Jeżeli sprzedawca stwierdzi,
że
terminy
sprzedaży
( dostaw) nie będą mogły być
dotrzymane,
to
jest
on
zobowiązany niezwłocznie o
tym poinformować Kupującego. W przypadku przekroczenia przez Sprzedawcę
terminu sprzedaży (dostawy),
Kupujący
będzie
mógł
powierzyć wykonanie dostawy
osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Sprzedawcy dopiero po
uprzednim uzgodnieniu przez
strony dodatkowego terminu
sprzedaży (dostawy) oraz jego
przekroczeniu.

3.

4.

Jeżeli strony nie postanowiły
inaczej,
wynagrodzenie
umowne (cena) nie zawiera
kosztów:
•
transportu
•
ubezpieczenia na czas
transportu
Jeżeli kupujący dopuścił się
zwłoki z zapłatą ceny za
dostarczoną część rzeczy
sprzedanych , albo, jeżeli ze
względu
na
jego
stan
majątkowy jest wątpliwe, czy
zapłata ceny za część rzeczy,
które mają być dostarczone
później, nastąpi w terminie,
Sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem
dalszych
części
rzeczy
sprzedanych
wyznaczając
Kupującemu
siedmiodniowy
termin do zabezpieczenia
zapłaty, a po bezskutecznym
upływie wyznaczonego terminu
może
od
umowy
odstąpić w dowolnym zakresie.
Jeżeli strony inaczej nie
postanowią, należności
z
tytułu faktur Kupujący będzie
regulował przelewem na konto
Sprzedawcy w terminie 14 dni
od daty otrzymania faktury.
Przyjmuje się, że do czasu
zapłaty ceny za towar jego
własność nie przechodzi na
Kupującego.

3.

4.

5.

6.

Gwarancja jakości, reklamacje
1.

2.

W wypadku udzielenia przez
Sprzedawcę gwarancji jakości,
strony
wyłączają
jego
odpowiedzialność z tytułu
rękojmi. W
razie
braku
gwarancji
odpowiedzialność
Sprzedawcy z tytułu rękojmi
ogranicza się do rzeczywistej
szkody i do wysokości kwoty
wynagrodzenia umownego.
W wypadku udzielenia przez
Sprzedawcę gwarancji jakości,
jego odpowiedzialność z tego
tytułu
ogranicza
się
do
rzeczywistej szkody i do
wysokości
kwoty
wynagrodzenia
umownego.

Jeżeli Sprzedawca udzielił
gwarancji jakości, warunki
gwarancyjne unormowane są
w odrębnym dokumencie,
stanowiącym integralną część
umowy.
W razie stwierdzenia w toku
czynności odbioru lub w
okresie trwania gwarancji wad
nie
nadających
się
do
usunięcia, Kupujący może:
•
żądać wykonania wadliwej części przedmiotu
umowy po raz drugi, albo
•
żądać naprawienia rzeczywistej
szkody
do
wartości kwoty wynagrodzenia umownego.
Uprawnienia, o których mowa
wyżej,
wykluczają
się
wzajemnie i ich wykonanie
może nastąpić tylko raz.
W razie stwierdzenia przy
odbiorze wad nadających się
do usunięcia lub stwierdzenia
takich
wad
w
okresie
gwarancji, Kupujący może:
•
żądać usunięcia wad, w
terminie uzgodnionym ze
Sprzedawcą , albo
•
żądać
obniżenia
wynagrodzenia
za
ten
przedmiot
odpowiednio
do utraconej wartości
użytkowej.
O wykryciu wady Kupujący
obowiązany jest niezwłocznie
zawiadomić
na
piśmie
Sprzedawcę,
nie
później
jednak niż w ciągu 3 dni od
daty jej ujawnienia.

określonego w umowie
przedmiotu – w wysokości
0,05%
wynagrodzenia
umownego
za
ten
przedmiot za każdy dzień
zwłoki,
•
za zwłokę w usunięciu
wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie
trwania gwarancji – w
wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego
za ten przedmiot, za
każdy dzień
zwłoki
liczony od dnia uzgodnionego na usunięcie
wad.
Łączna kwota kar umownych
nie może przekroczyć 15%
wynagrodzenia umownego.
Pozostałe postanowienia
1.

2.

3.

Wszelkie zmiany niniejszych
postanowień będą wprowadzone za zgodą obu stron w
formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie
znajdują przepisy polskiego
Kodeksu Cywilnego
W przypadku, gdy strony nie
załatwią sporów w sposób
polubowny,
będą
one
rozpatrywane przez
sąd
właściwy według siedziby
Sprzedawcy.

Odszkodowania
1.

2.

Strony ustalają,
że
naprawienie szkody wynikłej z
niewykonania
lub
nienależytego wykonania przez
Sprzedawcę
zobowiązania
może nastąpić przez zapłatę
przez
Sprzedawcę
kary
umownej w wypadkach i w
wysokościach
określonych
niżej.
Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:
•
za zwłokę w oddaniu
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