OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
nazywane dalej „OWH” Firmy DREWNOLAND S.C. Socha Łukasz i Socha Mateusz

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejsze Ogólne Warunku Handlowe regulują zobowiązania między Sprzedającym
a Kupującym w przypadku, jeśli Sprzedającym towaru (nazywanym dalej „towarem”)
jest firma pod nazwą: DREWNOLAND S.C. Socha Łukasz i Socha Mateusz, z siedzibą
w Manasterz 110A, NIP 794-181-95-00.

2.

Odmienne ustalenia określone w umowie kupna-sprzedaży zawartej między
Sprzedającym a Kupującym w sposób podany w punktach od 4) do 7) niniejszych OWH
albo pisemnie w jednym dokumencie mają pierwszeństwo przed brzmieniem podanym
w niniejszych OWH.

3.

Stosunki prawne nieokreślone w niniejszych OWH są regulowane przez stosowne
ustanowienia ogólnie obowiązujących przepisów prawnych Rzeczpospolitej Polskiej.
ZAMÓWIENIE / UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY I CENA

4.

Kupujący przedłoży / prześle Sprzedającemu zamówienie w formie pisemnej, tzn.
e-mailem, w wyjątkowych przypadkach można przyjąć zamówienie telefonicznie, lecz
następnie musi być ono przez Kupującego przesłane pisemnie w przeciągu 24 godzin
(nazywane dalej „Zamówieniem”). Zamówienie to uważa się za projekt umowy kupna
– sprzedaży.

5.

Następnie e-mailem, telefonicznie albo osobiście strony dokonują ewentualnych
uzupełnień Zamówienia lub uściśleń jego niejasności. Takie uzupełnienie zamówienia,
usunięcie jego niejasności albo uściślenie go mają rangę potwierdzenia zamówienia
(nazywane dalej „potwierdzeniem zamówienia”).

6.

Sprzedający
sporządzi
ostateczną
wersję
zamówienia
(nazywanego
dalej
„Zamówieniem Ostatecznym”), które wypływa z Zamówienia po jego uściśleniu zgodnie
z punktem 5). Takie Ostateczne Zamówienie sporządzi on przy pomocy własnego
programu sprzedażowego wraz ze wszystkimi formalnościami dotyczącymi umowy
(strony umowy, specyfikacja towaru, ilość, cena, warunki zapłaty, termin dostawy,
itp.).

7.

Zamówienie Ostateczne jest potwierdzeniem porozumienia między Sprzedającym
a Kupującym o treści umowy kupna – sprzedaży, będąc jednocześnie powtórnym
potwierdzeniem Zamówienia po jego ewentualnym uzupełnieniu. Każde Zamówienie
Ostateczne jest przesyłane Kupującemu przy pomocy e-mail. Począwszy od dnia
przesyłania Kupującemu Zamówienia Ostatecznego zostaje zawarta umowa kupna sprzedaży między Sprzedającym, a Kupującym.

8.

Po doręczeniu przez Sprzedającego Zamówienia Ostatecznego w formie elektronicznej
Kupujący ma w przeciągu 24 godzin prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy
kupna-sprzedaży bez jakiejkolwiek sankcji albo odszkodowania z tytułu szkody.
Odstąpienie musi mieć formę pisemną tzn. e-mail (nazwaną dalej „Formą Pisemną”).

9.

Zawsze jeszcze przed przesłaniem Ostatecznego Zamówienia między stronami umowy
zostaną uzgodnione ceny, warunki płatności i wielkość dostawy, zaś Kupującemu są
one potwierdzane poprzez jednostronne oznajmienie przez Sprzedającego w Formie
Pisemnej. Jeśli w potwierdzeniu nie został określony inny termin zapłaty, wtedy
jakiekolwiek płatności ze strony Kupującego na rzecz Sprzedającego muszą być
realizowane przed dostawą towaru lub gotówką przy odbiorze.

10.

Sprzedający ma prawo do jednostronnej zmiany ceny, warunków płatności, wielkości
dostawy poprzez oznajmienie tego Kupującemu w Formie Pisemnej, przy czym

Sprzedający może skorzystać z takiej zmiany po jej pisemnym oznajmieniu natychmiast
w stosunku do nowych, jak też jeszcze niedostarczonych Zamówień Ostatecznych
(nazywanych dalej „Zamówieniami Otwartymi”). Po otrzymaniu od Sprzedającego
oznajmienia o zmianie Kupujący ma w przeciągu 24 godzin prawo do odstąpienia od
Zamówienia Otwartego bez jakiejkolwiek sankcji ze strony Sprzedającego.
11.

Jednostronne oznajmienie ze strony Sprzedającego w punkcie 9) oraz w punkcie 10)
jest dla Kupującego obowiązującym, zaś warunki w nim podane są ważnymi
w stosunku do każdej umowy kupna-sprzedaży zawartej po dniu, kiedy oznajmienie
zaczęło obowiązywać, z kolei jeśli w oznajmieniu nie ustalono terminu jego
obowiązywania, to jest ono obowiązującym od dnia jego doręczenia. W przypadku
sprzeczności między oznajmieniem zgodnie punktem 9) a oznajmieniem zgodnie
z punktem 10) obowiązującym jest oznajmienie sporządzone później.

12.

Cenę określa się w PLN lub w EURO. Fakturowanie będzie realizowane w PLN. Natomiast
kurs przeliczeniowy dla ceny określonej w EUROto Średni Kurs NBP z dnia poprzedniego
w stosunku do dnia wystawienia faktury.
ODSTĄPIENIE PRZEZ KUPUJĄCEGO OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

13.

Do rozwiązania umowy kupna - sprzedaży po upływie terminu podanego w punkcie 8)
może dojść jedynie za pisemną zgodą Sprzedającego, oprócz przypadków odstąpienia
od umowy ze strony Sprzedającego określonych w niniejszych OWH. Jeśli Sprzedający
nie wyrazi zgody na rozwiązanie umowy, wtedy umowa kupna-sprzedaży pozostaje
obowiązującą i Sprzedający dostarczy Kupującemu towar a Kupujący za ten towar
zapłaci.
WARUNKI DOSTAWY

14.

Jeśli w zamówieniu nie podano inaczej, wtedy obowiązuje zasada, że dniem do
wywiązania się ze zobowiązania i do prawa do naliczania uzgodnionej ceny zakupu jest
dzień, w którym towar został przekazany pierwszemu przewoźnikowi do transportu, zaś
dostawa została oznaczona jako przesyłka dla Kupującego.

15.

W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze towaru po dostarczeniu mu go lub oznajmi
Sprzedającemu, że nie odbierze towaru będącego przedmiotem dostawy albo wykona
inną czynność pisemną lub ustną lub czynność wypowiedzianą czy też wykonaną
milcząco, przy czym w wyniku takiego postępowania Kupującego będzie rzeczą
oczywistą, że dostarczenie towaru ze strony Sprzedającego byłoby udaremnione,
w sposób zasadniczy utrudnione lub odroczone, ewentualnie Kupujący nie będzie
wystarczająco współdziałał ze Sprzedającym w celu dostarczenia towaru, wtedy
Kupujący znajduje się w sytuacji spóźnienia się z odebraniem towaru (nazwaną dalej
„spóźnieniem się z odebraniem towaru”). Jednocześnie w takim przypadku Sprzedający
nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru w inne miejsce niż do siedziby
Sprzedającego, i uważa się, że towar był ze strony Sprzedającego dostarczony tego
dnia, kiedy Kupujący znalazł się w sytuacji spóźnienia się z odebraniem towaru.

16.

W przypadku kiedy, zgodnie z poprzednim ustępem, Kupujący spóźni się
z odebraniem towaru, wtedy na mocy pisemnego wezwania Sprzedającego jest on
zobowiązany do zapłacenia Sprzedającemu kary umownej w wysokości 5,- PLN za każdy
100 kg masy towaru i za każdy dzień spóźnienia się z odebraniem towaru.

17.

W przypadku kiedy okres spóźnienia się Kupującego z odebraniem towaru będzie trwał
co najmniej 30 dni kalendarzowych, wtedy na mocy pisemnego wezwania
Sprzedającego jest on zobowiązany do zapłacenia Sprzedającemu kary umownej
w wysokości 30 % ceny zakupu towaru z którego odebraniem się spóźnia, zaś
Sprzedający nie ma prawa do domagania się zapłacenia kary umownej zgodnie
z punktem 16 niniejszych OWH. Jednocześnie Sprzedający jest uprawniony do
odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w całym zakresie.

18.

Podczas osobistego odbioru towaru Kupujący (osoba fizyczna) jest zobowiązany do
przedłożenia zaświadczenia potwierdzającego tożsamość Kupującego (np. zezwolenie
na prowadzenie działalności gospodarczej, podatkowy dokument identyfikacyjny, OWH,
itp.) oraz do odebrania towaru poprzez własnoręczne poświadczenie faktu realizacji
dostawy na oryginale dokumentu (list dostawczy, list towarowy, list przewozowy)
z adnotacją, że chodzi o Kupującego.

19.

Jeśli umowa nie określa sposobu zapakowania albo przygotowania towaru do
transportu, wtedy Sprzedający powinien towar zapakować oraz przygotować go do
transportu w taki sposób, który jest zwyczajowo przyjęty dla tego typu towaru
w kontaktach handlowych tak, aby nie doszło do uszkodzenia towaru.

20.

Koszty związane z pakowaniem, wraz z ceną opakowań, są zawarte w cenie zakupu.

21.

Dostawy towaru (ich jakość) będą realizowane w warunkach określonych przez
stosowne normy techniczne dotyczące jakości.

22.

Sprzedający
wyraźnie
uprzedza
Kupującego
i zastosowania towaru pochodzącego od niego:

na

następujące

właściwości

a) Płyty i blaty z litego drewna klejone: służą do wyposażania i urządzania wnętrz,
do wykonywania powierzchni roboczych i dekoracyjnych w przemyśle meblowym
w środowisku suchym.
b) Płyty i blaty obłogowane naturalnym drewnem: służą do wyposażania
i urządzania wnętrz, do wykonywania powierzchni roboczych i dekoracyjnych
w przemyśle meblowym w środowisku suchym.
23.

Oznaczanie towaru: jeśli nie zostanie uwzględnione inaczej – towar będzie oznaczany
zgodnie z normami technicznymi, ewentualnie zgodnie ze zwyczajami Sprzedającego.

24.

Sprzedający ma prawo do częściowych dostaw towaru, zaś Kupujący jest zobowiązany
do ich odebrania.
TERMIN DOSTAWY

25.

Pod pojęciem „Towar dostępny” rozumiany jest towar Sprzedającego, który jest gotowy
w magazynie Sprzedającego.

26.

Pod pojęciem „Towar na zamówienie” rozumiany jest towar Sprzedającego, którego
Sprzedający nie ma gotowego w magazynie.

27.

Sprzedający jednostronnie określa, który towar jest zaliczany do Towaru dostępnego,
który do Towaru na zamówienie.

28.

Zwyczajowy okres dostarczenia Kupującemu towaru przez Sprzedającego wynosi 14
dni roboczych dla Towaru dostępnego, zaś dla Towarów na zamówienie ustalany jest
każdorazowo przy składaniu zamówienia.

29.

Jeśli ważna przeszkoda albo okoliczności, wykluczające odpowiedzialność,
uniemożliwiają Sprzedającemu realizację dostawy towaru (lub jej części)
w uzgodnionym terminie i zrealizuje on dostawę w przeciągu 14 dni po ukończeniu
trwania ważnej przeszkody albo okoliczności, wykluczających odpowiedzialność, uważa
się dostawę za rzetelnie zrealizowaną.

30.

W Zamówieniu Ostatecznym może być uzgodniony również inny termin dostarczenia
towaru niż to podano w punkcie 28) niniejszych OWH.
OPAKOWANIE

31.

Jeśli Sprzedający zastosuje opakowania lub materiały mocujące, itp. przeznaczone do
wielokrotnego użytku (nazywane dalej „Opakowaniami Zwrotnymi”) albo do użytku

jednorazowego (nazywane dalej „Opakowaniami Jednorazowymi”) Kupujący jest
zobowiązany do:
a) zwrócenia Sprzedającemu Opakowań Zwrotnych w przeciągu 30 dni na miejsce
wyznaczone przez Sprzedającego. Jeśli nie określono miejsca przeznaczenia to
opakowania te należy przekazać na miejsce skąd towar wysłano. Kupujący będzie
uprzedzony o obowiązku zwrotu opakowania w umowie kupna – sprzedaży, w liście
dostawczym albo na fakturze.
b) utylizacji Opakowań Jednorazowych na własny koszt.
32.

Kupujący nie ma prawa do domagania się od Sprzedającego jakiegokolwiek
odszkodowania finansowego lub innego ekwiwalentu z tytułu magazynowania
opakowań do czasu ich zwrócenia Sprzedającemu.
TRANSPORT

33.

Jeśli nie uzgodniono inaczej, to transport gwarantuje Sprzedający, który jest
zobowiązany do dbania o efektywność, gospodarność i należyte wykorzystanie środków
transportu. Jest on również zobowiązany, w miarę swoich możliwości, do brania pod
uwagę uzasadnionych wymagań Kupującego, co do specjalnego sposobu transportu
(rodzaj transportu, specjalne środki transportu, itp.). Jeśli Sprzedający spełni te
wymagania Kupującego, wtedy ma prawo do zapłaty za dodatkowe koszty, które
w związku z tym poniesie.

34.

Jeśli Kupujący zażąda zmiany dyspozycji transportu, wtedy Sprzedający powinien
spełnić jego wymagania, o ile można te zmiany zapewnić technicznie. Jednakże
Kupujący jest zobowiązany do pokrycia Sprzedającemu kosztów, które wskutek tych
zmian poniósł. Ponadto Kupujący zobowiązuje się, że po otrzymaniu informacji
o wysyłce towaru towar zostanie przez niego odebrany w dniu planowanego
dostarczenia. Wszelkie zmiany terminu dostarczenia przesyłki Kupujący zobowiązuje
się zgłosić Sprzedającemu przed wysyłką towaru. Przy przesyłkach powyżej 30kg
i przesyłkach paletowych Kupujący zobowiązuje się do odbioru przesyłki ,,z ulicy”. Firma
kurierska ma obowiązek wypakować towar z samochodu ale do jego wniesienia jest
zobowiązany Kupujący.
REALIZACJA UMOWY

35.

Dostarczenie towaru ze strony Sprzedającego jest zrealizowane poprzez
przekazanie/załadunek towaru Kupującemu na środek transportu, który sobie
zabezpieczył w przypadku własnego przewozu albo poprzez przekazanie/załadunek
towaru przez Sprzedającego na miejsce wskazane przez Kupującego, gdy transport
zapewnia Sprzedający.

36.

Dostarczenie towaru ze strony Sprzedającego jest zrealizowane także wtedy, kiedy
Kupujący znajdzie się w sytuacji spóźnienia się z odbiorem towaru.
ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRAWA WŁASNOŚCI

37.

Towar pozostaje własnością Sprzedającego aż do całkowitej zapłaty ceny zakupu za ten
towar wraz z pozostałymi opłatami (odsetki z tytułu spóźnienia się, itp.).

38.

Kupujący przejmie ryzyko za towar dostarczony przez Sprzedającego. Jest on
zobowiązany do starannego pielęgnowania i dodatkowego ubezpieczenia się na
wypadek straty, kradzieży, pożaru, itp. towaru. W ten sposób ceduje na Sprzedającego
prawo
do
roszczenia
w
stosunku
do
firmy
ubezpieczeniowej
w przypadku szkody, przede wszystkim jeśli chodzi o tę proporcjonalną część
z wysokości ceny zakupu towaru dostarczonego przez Sprzedającego, do którego ma
prawo własności. Obowiązuje to też w przypadku, gdy firma ubezpieczeniowa nie
wypłaci odszkodowania za całą szkodę w pełnej wysokości, wtedy również w takim

przypadku Sprzedający nie będzie mógł liczyć na udzielenie proporcjonalnego
odszkodowania z tytułu szkody.
39.

Kupujący jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Sprzedającego
o egzekucji sądowej albo o innym ograniczeniu w dysponowaniu towarem i jest on
zobowiązany do współdziałania ze Sprzedającym przy korzystaniu z jego prawa.
Kupujący jest zobowiązany do pokrycia Sprzedającemu wszystkich kosztów sądowych
i pozasądowych.
WARUNKI ZAPŁATY

40.

Podstawą do zapłaty ceny zakupu jest faktura będąca jednocześnie dokumentem
księgowym. Należność za fakturę z tytułu dostarczonego przez Sprzedającego
towaru/usługi należy zapłacić najpóźniej w dzień w niej podany.

41.

Sprzedający zastrzega sobie prawo fakturowania również cząstkowych dostaw
towaru/usługi.

42.

Uwagi dotyczące dokumentu zapłaty / faktury należy oznajmić Sprzedającemu
najpóźniej w terminie jego zapłaty.

43.

Cenę zakupu uważa się za zapłaconą w dzień wpisania jej na rachunek bankowy
Sprzedającego, o ile jest płacona za pośrednictwem banku.

44.

W przypadku, gdy Kupujący spóźnia się z zapłatą za fakturę, Sprzedający jest
uprawniony , bez wezwania, do naliczania odsetek z tytułu spóźniania się w wysokości
1,10 % z kwoty dłużnej za każdy dzień spóźnienia, przy czym za tę fakturę należy
zapłacić w przeciągu 14 dni od jej wystawienia.

45.

W przypadku spóźniania się z zapłatą przez Kupującego Sprzedający jest uprawniony
w stosunku do niego do:
a) wstrzymania realizacji jakichkolwiek zobowiązań z tytułu umów czy stosunków
prawnych względem Kupującego oraz do naliczania Kupującemu, bez wezwania,
wszystkich kosztów z tym związanych, (np. postojowe za środki transportu, sankcje od
przewoźników, koszty postępowania upominawczego, koszty zastępstwa procesowego
itp. ), przy czym za tę fakturę należy zapłacić w przeciągu 14 dni od jej wystawienia.
Jednocześnie jest on uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od wszystkich
umów zawartych z Kupującym.
b) cofnięcia rabatów, ulg, bonusów oraz wszystkich pozostałych korzyści umownych,
również wstecznie.
c) uznania wszystkich zobowiązań Kupującego w stosunku do Sprzedającego za
podlegające natychmiastowej zapłacie i windykacji.

46.

Sprzedający może rozliczać należności na drodze kompensacji.
ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ

47.

Sprzedający jest uprawniony, według swojej woli, do domagania się od Kupującego
zabezpieczenia zobowiązań, w szczególności (lecz nie tylko) od tych klientów,
w stosunku do których firma ubezpieczeniowa Sprzedającego nie udzieli mu
ubezpieczenia jego należności (odnośnie ogółu albo części obrotu) albo kiedy klient
wykazuje się złą dyscypliną płatniczą.

48.

Sprzedający akceptuje tylko poniżej podane sposoby zabezpieczania zobowiązań:
a) Zapłata z góry/Inkaso: zaliczkę uważa się za zapłaconą w dzień jej wpisania na
rachunek bankowy Sprzedającego albo poprzez złożenie jej w gotówce w kasie
Sprzedającego,

b) Ubezpieczenie należności: Sprzedający realizuje dostawy max. do wysokości
ubezpieczonego kredytu,
49.

Na żądanie firmy ubezpieczeniowej Sprzedającego Kupujący jest zobowiązany do
przedłożenia wykazów finansowych.

50.

Dopiero po zabezpieczeniu przez Kupującego przyszłego zobowiązania, Sprzedający
jest uprawniony do zwolnienia zamówienia do produkcji, zaś terminy dostaw zaczynają
płynąć dopiero do tego czasu.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, REKLAMOWANIE WAD

51.

Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu i obejmuje wyłącznie
wady związane z procesem produkcyjnym blatu. Gwarancja nie obejmuje
nieprawidłowego przechowywania, montażu i konserwacji blatów. Warunkiem
rozpatrzenia reklamacji dotyczącej widocznej usterki jakości (wady jawnej) jest
zgłoszenie jej przed montażem z jednoczesnym odstąpieniem od czynności
montażowych. Rozpoczęcie montażu (w tym montaż nóg, stelaży) lub zamontowanie
wyrobu jest równoznaczne z akceptacją przez Kupującego danej widocznej usterki
jakościowej (wady jawnej), zaś wszelkie roszczenia z tego tytułu nie będą przez
Sprzedającego rozpatrywane. Gwarancja nie obejmuje wad nieistotnych produktu,
które po zamontowaniu nie mają wpływu na jego wartość lub funkcjonalność (jak np.:
zarysowania, drobne wgniecenia).

52.

W przypadku uznanych reklamacji Sprzedający zobowiązuje się do naprawienia
wadliwych rzeczy lub wymiany towaru na nowy. Inne roszczenia Kupującego z tytułu
wad towarów są bezpodstawne i Kupujący nie ma do nich prawa.

53.

Z wyjątkiem bezwarunkowo obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność
Sprzedającego z tytułu gwarancji nie obowiązuje:
a) jeśli uznane wady dotyczą mniej niż 1% ogólnej wartości faktury jednorazowo
przekazanych i odebranych towarów,
b) jeśli reklamowane towary zostały przetworzone, zmienione albo były źle
przechowywane, składowane, transportowane, nieodpowiednio je wykorzystano, itp.,
c) jeśli przed wykorzystaniem towarów Kupujący nie skontrolował ich przydatności do
przewidzianego przeznaczenia (niezależnie od wcześniejszych kontroli wykonywanych
na próbkach)
d) jeśli reklamacja dotyczy towarów przekazywanych w ramach wyprzedaży.

54.

Z wyjątkiem bezwarunkowo obowiązujących przepisów prawa, wszystkie prawa
Kupującego przestają obowiązywać po upływie:

a) 48 godzin, jeśli chodzi o wady jawne (liczba sztuk, liczba palet, inny rodzaj towaru,
widoczne uszkodzenie podczas transportu, itp.), przy czym muszą być one przez
Kupującego wpisane do listu dostawczego oraz podpisane przez Kupującego
i kuriera/dostawcę oraz wraz z dokumentacją fotograficzną przesłane Sprzedającemu
e-mailem,
b) 30 dni kalendarzowych, jeśli chodzi o wady ukryte (defekty powierzchni, właściwości,
jakość, itp.), które jednakże muszą być fachowo opisane, zdefiniowane,
zidentyfikowane i wraz z dokumentacją fotograficzną przesłane e-mailem przez
Kupującego Sprzedającemu.
55.

Reklamacja będzie skuteczna jedynie wtedy, jeśli Kupujący po przeprowadzeniu
kontroli próbnych przechowa kontrolowany i nieprzetworzony towar do kontroli i oceny
przez Sprzedającego.

56.

Przetworzenie reklamowanych towarów zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności
z tytułu gwarancji.

57.

Jeśli reklamacja nie będzie uznana, wtedy Kupujący pokrywa wszystkie koszty, które
Sprzedający podniósł w związku z rozstrzyganiem przedmiotowej reklamacji.
SIŁA WYŻSZA

58.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie albo nieprawidłową
realizację swoich zobowiązań, jeśli do takiego niewykonania albo do nieprawidłowej
realizacji doszło wskutek zaistnienia siły wyższej. Strony uzgodniły, że pod pojęciem
„siła wyższa” rozumiane są:
a) wszystkie okoliczności, w wyniku których realizacja zamówienia przez Sprzedającego
jest niemożliwa, problematyczna albo nieproporcjonalnie kosztowna do takiego stopnia,
że nie można domagać się od Sprzedającego realizacji dostawy,
b) strajk, wojna, klęski żywiołowe, inne podobne wydarzenia,
c) deficyt dostaw wyrobów, materiałów, energii albo usług na rzecz Sprzedającego,
które są niezbędne do realizacji zamówień dla Kupującego.

59.

Strony wkluczają odpowiedzialność Sprzedającego za szkodę, z wyjątkiem
bezwarunkowo obowiązujących przepisów prawa, oprócz szkody spowodowanej
umyślnie albo wskutek poważnego zaniedbania Sprzedającego.

60.

Sprzedający jest zobowiązany do poinformowania Kupującego w przeciągu 7 dni
o zaistnieniu i trwaniu okoliczności siły wyższej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

61.

Bez pisemnej zgody Sprzedającego Kupującemu nie wolno używać nazw towarowych
ani nazw handlowych Sprzedającego.

62.

Kupującemu nie wolno prezentować i oferować towarów innych producentów, ani
deklarować ich pochodzenia (marki) jako towarów Sprzedającego.

63.

Sprzedający jest uprawniony
w poniższych przypadkach:

do

odstąpienia

od

umowy

kupna-sprzedaży

a) Kupujący znajduje się w sytuacji spóźnienia się z zapłatą zobowiązania z tytułu
dostawy towaru od Sprzedającego, nawet jeśli chodzi o dostawy cząstkowe
i powtarzające się realizacje. W przypadku odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży
przez
Sprzedającego
z
powyższego
powodu
Kupujący
powinien
pokryć
Sprzedającemu udokumentowane powstałe koszty związane z realizacją zobowiązania
z tytułu umowy oraz utracony przez Sprzedającego zysk w przeciągu 14 dni od dnia ich
rozliczenia,
b) zgodnie z punktem 17) niniejszych OWH,
c) pomimo żądania Sprzedającego Kupujący nie zabezpieczy swoich zobowiązań lub nie
zabezpieczy dodatkowo swoich zobowiązań wynikających z umowy kupna-sprzedaży,
d) zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do rozwiązania spółki Kupującego na
drodze likwidacji lub bez likwidacji, zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe
przeciw Kupującemu, zostanie ogłoszona upadłość majątkowa Kupującego, zostanie
wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne lub oddłużeniowe w stosunku do
Kupującego, nastąpi zmiana formy prawnej Kupującego, zostanie ogłoszona
niewypłacalność Kupującego lub też zażąda on odroczenia spłaty swoich zaległości,
e) poruszenie któregokolwiek ze zobowiązań z tytułu umowy podanych w punktach 61),
62).
64.

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży staje się prawomocnym po doręczeniu tego
przejawu woli Sprzedającego do odstąpienia od umowy. Wskutek odstąpienia od

umowy,nie podlegają umorzeniu roszczenia Sprzedającego z tytułu niezapłacenia kar
umownych, odszkodowań za szkody innych sankcji podanych w niniejszych OWH.
65.

Jeśli Kupujący nie dotrzyma w stosunku do Sprzedającego jakiegokolwiek zobowiązania
wypływającego z tytułu umowy kupna-sprzedaży albo z tytułu niniejszych OWH, wtedy
Sprzedający jest uprawniony do natychmiastowego zaprzestania realizacji
jakiegokolwiek
ze
swoich
obowiązków
lub
zobowiązań
w stosunku do Kupującego, zaś tego typu zaprzestanie realizacji obowiązków lub
zobowiązań nie jest ze strony Sprzedającego naruszeniem obowiązków lub zobowiązań
z tytułu umowy i jednocześnie przy tego typu zaprzestaniu obowiązków lub zobowiązań
Sprzedający nie znajduje się w sytuacji spóźnienia się z realizacją obowiązków lub
zobowiązań.

66.

Sprzedający i Kupujący uzgodnili, że decydującym porządkiem prawnym, który będzie
regulować ich stosunek prawny ustalony na mocy umowy kupna-sprzedaży,
zamówienia lub Zamówienia Ostatecznego lub niniejszych OWH, jest porządek prawny
Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie Sprzedający i kupujący uzgodnili, że wszystkie
ewentualne spory, które mogą powstać z tytułu umowy kupna – sprzedaży,
Zamówienia, Zamówienia Ostatecznego lub niniejszych OWH i/lub w związku z nimi,
będą podlegać jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej.

67.

Sprzedający jest uprawniony do przetwarzania wszystkich danych osobowych
Kupującego zgodnie z polską ustawą o ochronie danych osobowych do celów stosunku
handlowo-zobowiązaniowego z Kupującym, na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę.
Okres obowiązywania tej zgody jest nieograniczony. Zgodę tę można odwołać tylko
w przypadku rozwiązania stosunku handlowo-zobowiązaniowego ze Sprzedającym.

68.

Jeśli któreś z ustanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest
nieprawomocne, wtedy ważność i prawomocność pozostałych ustanowień niniejszych
Ogólnych Warunków Handlowych nie jest w niczym ograniczona. Strony umowy
zobowiązują się, że sporne ustanowienie należy interpretować w nawiązaniu na
najbliższe prawomocne ustanowienie zgodnie z celem, któremu miało ono służyć.

69.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe nabywają mocy prawnej począwszy od dnia
25.05.2020 r.

