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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAśY KRUSZYW
prowadzonej przez Calculus Sp. z o.o.
obowiązujące od dnia 20.09.2010 r.
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejsze Ogólne Warunki SprzedaŜy Kruszyw (zwane w dalszej części „OWS”) mają
zastosowanie do
Umów SprzedaŜy (zwane w dalszej części OWS „Umowami SprzedaŜy”) oraz zamówień na
dostawy kruszyw (zwane w dalszej części OWS „zamówieniami”) zawieranych przez
Calculus Sp. z o.o. zwane dalej „Sprzedawcą” , dotyczących wyrobów będących aktualnie
w ofercie Sprzedawcy (zwanych w dalszej części OWS „towarami”).

2.

OWS stanowią integralną część Umowy SprzedaŜy i zamówienia zawartego przez
Sprzedawcę oraz odbiorcę kruszyw, zwanego w dalszej części OWS „Kupującym”, o ile
Umowa SprzedaŜy lub zamówienie odwołują się do niniejszych OWS. Odmienne od OWS
postanowienia Umowy SprzedaŜy lub zamówienia w poszczególnych kwestiach mają
pierwszeństwo przed postawieniami OWS.

3.

Sprzedawcą jest :
Calculus Sp. z o.o.
w organizacji
ul. Obotrycka 14D
71-864 Szczecin
NIP 8513125633

§ 2 PRZEDMIOT OWS
Przedmiotem niniejszych OWS jest określenie szczegółowych zasad sprzedaŜy towarów będących
w ofercie handlowej Sprzedawcy, w tym :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

sposobu dokonywania zamówień przez Kupujących,
terminów i zasad odbioru towarów przez Kupującego,
sposobu ustalania cen i terminów płatności,
trybu udzielania Kupującemu limitu kupieckiego,
postępowania reklamacyjnego,
zwolnienia lub ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy przy występowaniu siły
wyŜszej,
g. przeniesienia własności i wydanie przez Sprzedawcę towarów wskazanych w
Umowie SprzedaŜy lub zamówieniu oraz jeśli Umowa SprzedaŜy lub zamówienie tak
stanowi ich dostarczenie Kupującemu i zapłacenie sprzedaŜy.
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§ 3 WARUNKI SPRZEDAśY
1.

Przy zawarciu umowy Kupujący prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu
do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i celem
wykazania tej okoliczności, zobowiązany jest załączyć do Umowy SprzedaŜy lub
zamówienia następujące dokumenty Kupującego :
a. kserokopię aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczenia z ewidencji działalności
gospodarczej,
b. kserokopię zaświadczenia REGON,
c. kserokopię decyzji nadania NIP,
d. nazwę banku i numer konta bankowego,
e. dokument potwierdzający brak zaległości wobec ZUS i US,
f. bilans, rachunek zysków i strat lub F01 za ostatni rok obrachunkowy,
g. w przypadku, gdy kupującym jest osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą bądź wspólnicy spółki cywilnej, wymagana jest pisemna zgoda
współmałŜonka na zaciąganie zobowiązań do wysokości limitu kupieckiego chyba,
Ŝe stan faktyczny wyklucza taką zgodę.

2.

Kupujący oświadcza, Ŝe jest podatnikiem VAT oraz upowaŜnia Sprzedawcę do wystawiania
faktur VAT bez jego podpisu.

3.

Przy zawarciu Umowy SprzedaŜy Kupujący przedłoŜy pisemne oświadczenie, w którym
wymieni upowaŜnione osoby do odbioru towaru (WZ) oraz podpisywania upowaŜnień do
odbioru (zamówień dostaw) przez inne osoby wraz z aktualnymi numerami telefonów
kontaktowych.

4.

Kupujący będzie informował Sprzedawcę o kaŜdorazowej zmianie informacji zawartych w
dokumentach wymienionych w § 3.1 i zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia do
Sprzedawcy zaktualizowanych dokumentów.

§ 4 PRZEDMIOT SPRZEDAśY
Przedmiotem sprzedaŜy są towary znajdujące się aktualnie w ofercie Sprzedawcy, zgodne z
aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa, w rodzaju i ilości określonej przez
Kupującego w zamówieniu, o którym mowa w § 7 OWS, w dacie złoŜenia zamówienia.

§ 5 CENA SPRZEDAśY TOWARU
1.

Ceną sprzedaŜy jest cena określona w cenniku lub ofercie Sprzedawcy obowiązującej w
dniu złoŜenia zamówienia .

2.

Aktualnie obowiązujący cennik jest dostępny w siedzibie firmy .

3.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo jednostronnego udzielania, wycofania lub zmiany
rabatu od cen cennikowych.
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4.

Zamówienie towaru oznacza zgodę na zakupu tego towaru po określonej przez Sprzedawcę
fakturze VAT, zgodnie z postanowieniami § 5 pkt. 1 i 2.

§ 6 PŁATNOŚĆ CENY SPRZEDAśY TOWARU
1.

Sprzedawca wystawia faktury VAT Kupującemu raz na dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i
dni wolnych obowiązujących u Sprzedawcy.

2.

Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaŜy lub wartości ustalonej przedpłaty
przed wydaniem towaru w formie przelewu bankowego na wskazany przez Sprzedającego
rachunek bankowy. Zapłata powinna być opatrzona dopiskiem „przedpłata na kruszywo” i
nastąpić nie później niŜ w dniu złoŜenia zamówienia do Sprzedawcy.

3.

Sprzedawca moŜe udzielić Kupującemu uprawnienia do zapłaty naleŜności z tytułu
sprzedaŜy towaru z odroczonym terminem, tzw. limitu kupieckiego i ustalić jego
wysokość. Wysokość udzielonego limitu kupieckiego zostanie określona w Umowie
SprzedaŜy lub zawarta przez Kupującego w zamówieniu na podstawie uprzedniego
uzgodnienia ze Sprzedawcą.

4.

Sprzedawca zastrzegła sobie prawo określenia sposobu zabezpieczenia udzielonego limitu
kupieckiego, w szczególności poprzez złoŜenie przez Kupującego dokumentów
określających jego sytuację finansową, weksla własnego podpisanego In blanco,
ustanowienie na rzecz Sprzedawcy gwarancji bankowej lub hipoteki kaucyjnej.
Szczegółowy sposób zabezpieczenia limitu kupieckiego strony określą w Umowie
SprzedaŜy.

5.

Łączna wartość : nierozliczonych faktur sprzedaŜy, towaru wydanego a nie
zafakturowanego oraz złoŜonych zamówień nie moŜe przekroczyć ustalonej przez
Sprzedawcę wysokości limitu kupieckiego.

6.

Wszelkie płatności wynikające z Umowy SprzedaŜy lub zamówienia winny być dokonywane
w terminie płatności ustalonym przez Kupującego i Sprzedawcę a określonym na fakturze
dokumentującej sprzedaŜ kaŜdej partii na wskazany na fakturze sprzedaŜy rachunek
bankowy lub w terminie wcześniejszym – przed datą wymagalności – unikając
przekroczenia przyznanego limitu kupieckiego.

7.

Przez rzeczywistą datę dokonania płatności rozumie się datę uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy kwotą brutto wskazaną w fakturze sprzedaŜy.

8.

W sytuacji nieterminowej zapłaty lub przekroczenia przyznanego limitu kupieckiego,
Sprzedawca ma prawo w trybie natychmiastowym cofnąć lub zmienić warunki przyznanego
Kupującemu limitu kupieckiego, cofnąć uprawnienia do otrzymywania rabatu od ceny
towaru oraz wstrzymać wszystkie planowane dostawy towaru. W przypadku cofnięcia przez
Sprzedawcę prawa Kupującego do korzystania z limitu kupieckiego, wszelkie naleŜności
Kupującego względem Sprzedawcy stają się natychmiast wymagalne nie zaleŜenie od
jakichkolwiek uprzednich ustaleń poczynionych przez Sprzedawcę i Kupującego.
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9.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciąŜenia Kupującego kosztami obsługi opóźnionych
naleŜności, których termin płatności upłynął, oraz wszelkimi kosztami związanymi z
odzyskiwaniem wymagalnych naleŜności Sprzedawcy od Kupującego a wynikających z
Umowy SprzedaŜy lub zamówienia. Kupujący wyraŜa zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w celach ustalenia i utrzymania limitu kupieckiego oraz w przypadku
windykacji naleŜności Sprzedającego.

10.

W przypadku nieterminowej zapłaty przekraczającej 60 dni po terminie płatności,
Sprzedawca ma dodatkowe prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% od
wartości tych naleŜności za kaŜdy kolejny dzień zwłoki.

11.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniŜenia lub zamknięcia w trybie
natychmiastowym udzielonego limitu kupieckiego.

12.

Sprzedawca wystawiając Kupującemu faktury korygujące dokona ich zarachowania w
poczet najstarszej, nierozliczonej faktury sprzedaŜy na dzień wystawienia faktury
korygującej, nie zwaŜając na jej wymagalność. Kupujący po otrzymaniu przedmiotowej
faktury korygującej dostosuje swoje zapisy księgowe do Sprzedawcy, przyjmując za datę
operacji datę wystawienia faktury korygującej.

13.

W przypadku wystąpienia wzajemnych rozrachunków pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym,
Sprzedawca w pierwszej kolejności zaspokoi swoje roszczenia dokonując przedmiotowej
kompensaty, o ile zobowiązania Sprzedawcy wobec Kupującego są wymagalne. Kupujący
dokona odpowiednich zapisów księgowych na podstawie informacji przekazanej od
Sprzedawcy bez potrzeby jej ponownego potwierdzenia.

§ 7 ZAMÓWNIENIE
1.

SprzedaŜ towaru następuje na podstawie zamówienia złoŜonego Sprzedawcy przez
Kupującego. Zamówienie traktowane jest jako wiąŜące jeśli zostało złoŜone na
obowiązującym w dniu złoŜenia zamówienia druku Sprzedawcy.

2.

Kupujący składa zamówienie w formie, faksowej, elektronicznej lub pisemnej na adres
wskazany przez Sprzedawcę.

3.

Zamówienie składane przez Kupującego powinno zawierać następujące informacje :
a. dokładny opis danych Kupującego, a w szczególności pełną nazwę Kupującego,
adres siedziby, NIP, osoba zamawiająca, dane kontaktowe w tym telefon
kontaktowy,
b. dokładny opis zamawianego towaru – nazwę, asortyment i zamawianą ilość towaru
zgodną z aktualną ofertą Sprzedawcy,
c. termin dostawy (odbioru) z zastrzeŜeniem § 9 OWS,
d. miejsce (adres) dostawy – w przypadku nie określenia miejsca dostawy towar
zostanie dostarczony na adres siedziby Kupującego,
e. miejsce (adres) dostawy – w przypadku nie określenia przez Kupującego sposobu
odbioru towaru Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować dostawę zgodnie z § 9
OWS,
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f. imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do odebrania i pokwitowania odbioru towaru
oraz nr rejestracyjny pojazdu odbierającego, w szczególności w przypadku, gdy
towar ma zostać dostarczony pod adres inny niŜ wskazany w Umowie SprzedaŜy,
g. w przypadku sprzedaŜy z odroczonym terminem płatności – uzgodniony ze
Sprzedawcą limit kupiecki.
4.

W przypadku gdy okres pomiędzy datą złoŜenia zamówienia a datą dostawy towaru do
Kupującego jest dłuŜszy niŜ 7 dni kalendarzowych, zamówienie wymaga zwrotnego
potwierdzenia Sprzedawcy.

5.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia Kupującego z powodów
technicznych lub ekonomicznych, przedstawionych Kupującemu w formie pisemnej lub
telefonicznej niezwłocznie po skutecznym dostarczeniu zamówienia do Sprzedawcy.

6.

Za konsekwencje wynikające z dostarczenia Sprzedawcy niewłaściwych lub niepełnych
danych objętych zamówieniem a opisanych w § 7 pkt. 3 OWS odpowiedzialny jest
Kupujący.

§ 8 ODBIÓR TOWARU – POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Sprzedawca oświadcza, iŜ towary będące w jego ofercie handlowej są dostępne do odbioru
przez Kupującego w punkcie odbioru (teren kopalni Pomellen-Nord), otwartym w dniach i
godzinach odpowiednich dla zakładu pracy .

2.

Dniem wydania towaru jest dzień :
a. odbioru towaru przez Kupującego z Kopalni Sprzedawcy gdy Kupujący sam
zapewnia transport,
b. dzień dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia wskazany przez Kupującego,
gdy transport zapewnia Sprzedawca,
c. w przypadku innego rodzaju transportu dzień jego nadania na podstawie listu
przewozowego.

3.

W przypadku odbioru towaru przez Kupującego własnymi środkami transportu wydanie
towaru nastąpi na podstawie zamówienia złoŜonego w trybie określonym w § 7.

4.

Z chwilą wydania towaru Kupującemu lub osobie przez niego upowaŜnionej przechodzi na
Kupującego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

5.

Kupujący jest zobowiązany do odbioru oraz sprawdzenia towaru w zakresie zgodności z
Umową SprzedaŜy lub zamówieniem, w szczególności rodzaju, gatunku, ilości oraz
widocznych wad. Potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji otrzymanej dostawy towaru
będzie czytelny podpis na oryginalnym dokumencie wydania towaru WZ lub CMR osoby
upowaŜnionej przez Kupującego .

6.

Brak jakichkolwiek zastrzeŜeń w dokumencie przewozowym, kwicie wagowym lub
dokumencie wydania towaru WZ zamiennie CMR zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności
za wady fizyczne towaru, z zastrzeŜeniem uprawnienia do reklamacji wad ukrytych.
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§ 9 DOSTAWA TOWARU ŚRODKAMI TRANSPORTU SPRZEDAWCY
1.

.
2.

Kupującemu przysługuje prawo do zlecenia dostawy zamówionego towaru środkami
transportu Sprzedawcy lub przez niego wynajętymi. W takim przypadku koszt transportu
będzie uwzględniony w cenie towaru.
Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru do miejsca dostawy bez zbędnej
zwłoki.

3.

Kupujący zobowiązuje do potwierdzenia otrzymanej dostawy czytelnym podpisem oraz
pieczątką firmową na oryginalnym dokumencie wydania towaru.

4.

Odmowa odebrania zamówionego towaru z przyczyn leŜących po stronie Kupującego wiąŜe
się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Sprzedawcy odszkodowania w wysokości równej
poniesionym przez Sprzedawcę wszelkim kosztom związanym z nieodebraną dostawą
powiększonym o kwotę równą 20% wartości nieodebranego towaru chyba, Ŝe strony
Kupujący i Sprzedawca w osobnym porozumieniu postanowią inaczej.

5.

W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru dostarczonego transportem samochodowym
Sprzedawcy, przekraczającym dwie godziny, Kupujący zwróci Sprzedawcy zryczałtowane
koszty takiego przestoju za kaŜdą rozpoczętą godzinę postoju po dwóch pierwszych
godzinach postoju chyba, Ŝe Kupujący i Sprzedawca w osobnym porozumieniu postanowią
inaczej.

6.

W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru dostarczonego innymi środkami transportu niŜ
transport samochodowy, Kupujący zwróci Sprzedawcy koszty przestoju, którymi
przewoźnik obciąŜy Sprzedawcę w związku z opóźnieniem odbioru przesyłki chyba, Ŝe
Kupujący i Sprzedawca w osobnym porozumieniu postanowią inaczej.

§ 10 BADANIE TOWARU I ZGŁOSZENIE REKLAMACJI PRZEZ KUPUJĄCEGO
1.

W dniu wydania towaru Kupujący dokona, w miejscu przekazania, odbioru ilościowego
towaru oraz sprawdzenia jakości towaru w zakresie widocznych cech fizycznych.

2.

W razie stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z treścią zamówienia, w zakresie
przedmiotu zamówienia, ilości lub jakości wymienionej w § 10 pkt. 1 OWS, Kupujący
niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę faksowo, pisemnie lub elektronicznie o wystąpieniu
stwierdzonych nieprawidłowości.

3.

W terminie 7 dni od daty wydania towaru Kupującemu, Kupujący przesyła Sprzedawcy
faksem, pisemnie lub elektronicznie na wskazany przez Sprzedawcę adres lub numer
telefonu zgłoszenie reklamacji ilościowej lub jakościowej, o których mowa w § 10 pkt. 1
OWS zawierające :
a. opis stwierdzonej wady towaru i protokół spisany przez Kupującego w miejscu
dostawy i podpisany przez przewoźnika oraz osoby reprezentujące Kupującego i
Sprzedawcę,
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b. kserokopię dowodu wydania towaru WZ i faktury sprzedaŜy wystawionej przez
Sprzedawcę,
c. określenie roszczenia Kupującego z tytułu zgłaszanej reklamacji, z zastrzeŜeniem §
13 OWS.
4.

Po wydaniu towaru Kupujący, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia wydania
towaru, dokonuje oceny jakościowej w zakresie cech fizykochemicznych towaru.

5.

W przypadku stwierdzenia wad towaru w zakresie cech fizykochemicznych zgodnie z § 10
pkt. 4 OWS, o fakcie tym Kupujący niezwłocznie informuje Sprzedawcę faksem,
telefonicznie lub elektronicznie.

6.

W terminie 7 dni od chwili powzięcia informacji przez Kupującego o wadach towaru, o
których mowa w § 10 pkt. 5 OWS, Kupujący przesyła Sprzedawcy pisemne zgłoszenie
reklamacji jakościowej zawierające :
a. opis wady stwierdzonej przez Kupującego,
b. kserokopię wydania towaru WZ i faktury sprzedaŜy wystawionej przez Sprzedawcę,
c. określenia roszczenia Kupującego z tytułu reklamacji z zastrzeŜeniem w § 13 OWS.

7.

Zaniechanie przez Kupującego chociaŜby jednego z obowiązków, o których mowa w § 10
pkt. 2, 3, 4, 5 i 6 OWS powoduje utratę przez Kupującego uprawnień do wszczęcia
postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 12 OWS i roszczeń, o których mowa w §
13 OWS.

§ 11 GWARANCJA JAKOŚCI DLA SPRZEDAWANYCH TOWARÓW
1.

Sprzedawca nie odpowiada za pogorszenie jakości w wyniku nieprawidłowego składowania,
pobierania kruszywa do dalszych procesów lub nieprawidłowego przewoŜenia w inne
miejsce.

§ 12 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.

Z zastrzeŜeniem wykonania przez Kupującego obowiązków określonych w § 10 pkt. 1, 2, 3,
4, 5 i 6 Sprzedawca rozpozna reklamację Kupującego w terminie 14 dni od daty
otrzymania pisemnego, faksowego lub elektronicznego zgłoszenia reklamacji. Bieg terminu
do rozpoznania reklamacji ulega zawieszeniu na czas trwania okoliczności z powodu,
których Sprzedawca nie moŜe podjąć decyzji w przedmiocie rozpoznania reklamacji, a w
szczególności przez czas potrzebny laboratorium, o którym mowa w § 12 pkt. 2 OWS do
wydania opinii.

2.

Kupujący zgłaszający reklamacje, jest zobowiązany umoŜliwić Sprzedawcy, pod rygorem
utraty roszczeń reklamacyjnych, oględzin i pobranie co najmniej dwóch
reprezentatywnych próbek reklamowanej partii towaru, w terminie i miejscu ustalonym
wspólnie przez Kupującego i Sprzedawcę : jednej do badania w laboratorium Sprzedawcy i
drugiej do ewentualnego badania rozjemczego przez niezaleŜne i akredytowane
laboratorium, wybrane za porozumieniem przez Kupującego i Sprzedawcę.
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3.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zuŜycie towaru przez Kupującego, jeŜeli
miało to miejsce po wykryciu wady i zgłoszeniu reklamacji, a przed jej rozpatrzeniem.

4.

Przy wystąpieniu rozbieŜności w ocenie jakości towaru, wiąŜący jest wynik badania
dokonanego przez niezaleŜne laboratorium, o którym mowa w § 12 pkt. 1 i 2 OWS.

5.

Koszty tego badania ponosi strona, dla której wynik badania jest niekorzystny.

6.

Sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji kaŜdego innego towaru niŜ towaru
zakupionego bezpośrednio u Sprzedawcy.

7.

Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty naleŜności
z tytułu Umowy SprzedaŜy lub zamówienia.

8.

Reklamacja moŜe zostać przyjęta tylko i wyłącznie na druku Sprzedawcy załączonym do
OWS – „Karta zgłoszenia reklamacji”.

§ 13 ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z GWARANCJI
W ramach gwarancji Kupującemu, w przypadku uznania jego reklamacji przez Sprzedawcę
przysługuje wyłącznie roszczenie o :
a. wymianę towaru wadliwego na towar wolny od wad w odniesieniu do wad
jakościowych lub uzupełnienie ilości towaru w przypadku braków ilościowych
wyłącznie w odniesieniu do partii towaru co do której Sprzedawca uznał
reklamację albo
b. zwrot całości lub części ceny sprzedaŜy za ilość towaru, co do której Sprzedawca
uznał reklamację

§ 14 SIŁA WYśSZA
1.

Pod pojęciem siły wyŜszej rozumie się wszelkie zdarzenia zewnętrzne, których nie moŜna
przewidzieć albo, którym nie moŜna zapobiec zwykłymi środkami, ani teŜ się przed nimi
zabezpieczyć, niemoŜliwe do uniknięcia, na których działanie Sprzedawca nie ma wpływu i
które czynią nie moŜliwym wywiązanie się Sprzedawcy z zobowiązania dostawy, a w
szczególności : klęska Ŝywiołowa, wojna, wojna domowa, przewrót wojskowy, skaŜenie
jądrowe, oraz bardzo trudne warunki atmosferyczne obiektywnie uniemoŜliwiające
produkcję i sprzedaŜ towaru przez Sprzedawcę (np. niskie temperatury i intensywne opady
atmosferyczne). JeŜeli wystąpi opóźnienie w terminie dostawy spowodowane siłą wyŜszą,
wówczas termin ten zostanie przez Sprzedawcę przedłuŜony o taki okres czasu (nie
ograniczony czasem trwania siły wyŜszej), jakiego Sprzedawca moŜe w sposób uzasadniony
wymagać w celu wykonania zobowiązania dostawy, chyba Ŝe w wyniku zaistniałych
okoliczności wykonanie zobowiązania dostawy stanie się niemoŜliwe lub Umowa SprzedaŜy
lub zamówienie staną się niewaŜne lub niezgodne z prawem.

2.

W przypadku wystąpienia siły wyŜszej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia
lub odstąpienia od Umowy SprzedaŜy lub zamówienia w części, w jakiej do chwili
wystąpienia siły wyŜszej nie zostały wykonane, a takŜe do Ŝądania zapłaty za juŜ
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dostarczone partie towaru. Takie zawieszenie lub odstąpienie nie uprawnia Kupującego do
Ŝądania odszkodowania, Ponadto Sprzedawca jest uprawniony do Ŝądania podjęcia przez
Kupującego negocjacji mających na celu dostosowanie postanowień Umowy SprzedaŜy lub
zamówienia do okoliczności faktycznych zmienionych wystąpieniem siły wyŜszej. W takim
przypadku Kupującemu nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu
zmiany postanowień Umowy SprzedaŜy lub zamówienia.

§ 15 ROZWIĄZANIE UMOWY SPRZEDAśY
1.

W braku innych uzgodnień poczytuje się, Ŝe Umowa SprzedaŜy zostaje zawarta na czas
nieokreślony.

2.

Strony mogą rozwiązać Umowę SprzedaŜy, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia. Umowa SprzedaŜy moŜe takŜe zostać rozwiązana bez zachowania terminu
wypowiedzenia za obopólną zgodą.

3.

Sprzedawca moŜe rozwiązać Umowę SprzedaŜy jednostronnie, bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadkach :
a. ujawnienie niezgodności ze stanem rzeczywistym i/lub prawnym w zakresie danych
i oświadczeń złoŜonych przez Kupującego na podstawie § 3 OWS,
b. opóźnienia przez Kupującego w zapłacie wymagalnych zobowiązań wobec
Sprzedawcy,
c. naruszenia postanowień § 16 pkt. 3 i 4 OWS,
d. raŜącego naruszenia postanowień Umowy SprzedaŜy i/lub OWS.

4.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji Umowy SprzedaŜy, nawet w
przypadku, gdy limit kupiecki nie został jeszcze wykorzystany, jeŜeli poweźmie
informację, Ŝe Kupujący znajduje się lub moŜe się wkrótce znaleźć w złej kondycji
finansowej.

5.

Postanowienia § 15 pkt. 3 i 4 mają zastosowanie wobec stosunków handlowych
funkcjonujących w oparciu o zamówienia składane przez Kupującego.

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

2.

Kupujący wyraŜa zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez
Sprzedającego. Zgoda obejmuje równieŜ przetwarzanie danych w przyszłości.

3.

Sprzedawca nie wyraŜa zgody na uŜywanie przez Kupującego słownych i/lub
słownograficznych znaków towarowych Sprzedawcy, chyba Ŝe Sprzedawca wyrazi na to
uprzednio zgodę na piśmie.

4.

Kupujący, który nabywa od Sprzedawcy towary z zamiarem dalszej odsprzedaŜy, po
konfekcjonowaniu przez Kupującego, w ramach prowadzonej przez Kupującego
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działalności gospodarczej w Ŝadnym przypadku nie jest uprawniony do oznakowania
uŜywanych przez Kupującego opakowań słownymi i/lub słownograficznymi znakami
towarowymi Sprzedawcy, ani do uŜywania opakowań identycznych lub podobnych do
opakowań stosowanych przez Sprzedawcę
5.

Wszelkie spory wynikające z Umów SprzedaŜy lub zamówień w oparciu o niniejsze OWS,
rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

6.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS, Umowy SprzedaŜy oraz
zamówieniu, będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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