OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW
1. Postanowienia ogólne.
1.1 Niniejszy dokument stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 i n.
Kodeksu cywilnego (dalej zwane „OWS”), stosowane przez Spirax Sarco sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa), wpisaną
do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000015748, dla której akta
rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000 złotych
oraz numer NIP 9511029475 i REGON 010904700, zwaną dalej „Sprzedawcą”.
1.2 OWS stosuje się do wszelkich transakcji zbycia urządzeń pracujących w
instalacjach pary i kondensatu znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedawcy,
zarówno stanowiących urządzenia wyprodukowane przez grupę Spirax Sarco jak
i zakupionych od innych producentów, zwanych dalej „Towarami”.
1.3 OWS stosuje się we wszystkich transakcjach z kontrahentami oraz
potencjalnymi kontrahentami Sprzedawcy, zwanymi dalej „Kupującymi”. Pod
pojęciem Kupujący w myśl OWS rozumie się każdy podmiot, który złożył
Sprzedającemu ofertę nabycia Towarów.
2. Zawarcie umowy
2.1 Informacje o towarach zawarte w katalogach, cennikach, ogłoszeniach,
reklamach i innych materiałach marketingowych Sprzedawcy stanowią
zaproszenie Kupujących do rokowań; w szczególności ceny wskazane w ww.
dokumentach nie są wiążące dla Sprzedawcy, chyba że z jego wyraźnego
oświadczenia wynika inaczej.
2.2 W wyniku rokowań, Sprzedawca może złożyć Kupującemu ofertę nabycia
Towarów. O ile oferta nie stanowi inaczej, jest ona ważna przez 14 dni od dnia jej
doręczenia Kupującemu. Oferta może zostać przyjęta przez Kupującego jedynie
bez zastrzeżeń. W przeciwnym wypadku, oświadczenie Kupującego stanowi
kontrofertę.
2.3 Akceptacja oferty przez Kupującego następuje w formie określonej w ofercie
i jest dalej „Zamówieniem”.
2.4 Zamówienia powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Kupującego oraz składane na piśmie (osobiście lub listem poleconym), za
pomocą faksu lub e-mailem z załączonym skanem podpisanego zamówienia.
Przyjmuje się, iż osoby podpisujące zamówienie są upoważnione i uprawnione do
działania w imieniu Kupującego. Złożenie zamówienia przez osobę
nieuprawnioną lub z przekroczeniem zakresu upoważnienia nie powoduje
bezskuteczności zamówienia i wiąże Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za
jakiekolwiek skutki takiego zamówienia, zarówno wobec Kupującego jak i wobec
osób trzecich.
2.5 Zamówienie Kupującego powinno w szczególności zawierać:
a/ szczegółowe określenie Towarów zgodnie z instrukcją „przykład zamówienia”
zawartą w karcie katalogowej towaru albo wyraźną akceptację oferty złożonej
przez Sprzedającego,
b/ określenie ilości zamawianych Towarów,
c/ wskazanie sposobu dostarczenia towarów i miejsca dostawy jeżeli dopuszcza
to oferta,
d/ pozostałe elementy, których konieczność wskazania przez Kupującego wynika
z oferty.
2.6 Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący otrzyma od Sprzedawcy
„Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia” w przypadku płatności po dostawie lub
„Fakturę Pro Forma”, jeśli strony przyjęły standardowe warunki płatności.
2.7 Na życzenie Kupującego złożone nie później niż łącznie z Zamówieniem,
strony mogą zawrzeć pisemną umowę sprzedaży lub dostawy.
3. Ceny
Ceny Towarów są cenami netto i nie zawierają w sobie podatku od towarów
i usług (VAT).
4. Warunki płatności
4.1 O ile oferta nie stanowi inaczej, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty
zadatku w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego w wysokości 40% wartości
umowy, zaś pozostałe 60% jest płatne przelewem w terminie 21 dni od daty
faktury.
4.2 O ile oferta nie stanowi inaczej, warunkiem wydania Towaru jest otrzymanie
przez Sprzedawcę zadatku. W przypadku nieuregulowania przez Kupującego
należności wynikających z albo związanych z wcześniejszym(i)
zamówieniem(ami), dodatkowym warunkiem wydania Towaru jest uregulowanie
wszelkich zaległości wraz z należnymi odsetkami.
4.3 Sprzedawca dopuszcza jedynie płatność przelewem, a dla transakcji
nieprzekraczających kwoty płatności gotówkowych określonych w ustawie z 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, także płatność gotówką.
4.4 Kupujący nie jest uprawniony do potrącenia bez wyraźnej zgody Sprzedawcy
swojej wierzytelności z wierzytelności Sprzedawcy.
4.5 Kupujący nie jest uprawniony do zatrzymania rzeczy Sprzedawcy w celu
zabezpieczenia lub zaspokojenia swoich roszczeń, w szczególności wyłączone
jest prawo zatrzymania przez Kupującego (art. 461 § 1 Kodeksu cywilnego).
5. Zastrzeżenie prawa własności
5.1 Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanych Towarów aż do
uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny za dany Towar. Z chwilą zapłaty ceny,
własność Towarów przechodzi na Kupującego bez żadnego dodatkowego
oświadczenia woli Sprzedawcy. Zawarte przez Sprzedającego umowy sprzedaży
lub dostawy powodują wszelkie skutki sprzedaży (dostawy), z wyjątkiem
przeniesienia własności. Kupujący ponosi zatem ryzyko przypadkowej utraty i
uszkodzenia Towarów z chwilą zawarcia umowy, a także przechodzą na niego z
tą chwilą korzyści i ciężary związane z Towarem.
5.2 W sytuacji, gdy Kupujący nie uiści w całości ceny w ustalonym terminie,
Sprzedawca ma prawo wystąpić z roszczeniem o wydanie Towarów oraz o
wynagrodzenie za zużycie lub uszkodzenie rzeczy. Zwrot Towarów Sprzedawcy
odbywa się na koszt Kupującego.
5.3 Towar, co do którego zastrzeżono prawo własności Sprzedawcy, nie będzie
oddawany przez Kupującego w zastaw ani nie będzie przedmiotem
zabezpieczenia. W przypadku wszczęcia przeciwko Kupującemu postępowania
egzekucyjnego, ciąży na nim obowiązek bezzwłocznego powiadomienia
Sprzedawcy o zaistniałym fakcie, a także udzielenia pomocy w wykonywaniu
przez Sprzedawcę jego prawa własności do towarów.

6. Wydanie i dostawa towarów
6.1 O ile oferta nie stanowi inaczej, Sprzedawca wypełnia swoje obowiązki
związane z dostawą towaru Kupującemu na warunkach EXW („z zakładu...”)
określonych w Incoterms 2010.
6.2 W wypadku, gdy Towar jest przewożony celem wydania go Kupującemu,
wydanie Towaru zostaje dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia Towaru na
miejsce przeznaczenia Sprzedawca powierzył Towar przewoźnikowi trudniącemu
się przewozem tego rodzaju.
6.3 Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zbadania towaru w chwili odbioru pod
względem ilościowym oraz pod kątem ewentualnych wad.
6.4 Jeżeli Towar został dostarczony za pośrednictwem przewoźnika a Kupujący
przyjął towar nie sprawdziwszy wraz z przewoźnikiem jego stanu albo nie
zgłosiwszy przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących rodzaj braku lub uszkodzenia
najpóźniej w chwili dostawy, jeżeli chodzi o widoczne braki lub uszkodzenia, albo
w siedem dni od daty dostawy, jeżeli chodzi o braki lub uszkodzenia niewidoczne,
domniemywa się, iż otrzymał Towary w stanie opisanym w załączonym do
przesyłki liście przewozowym.
6.4 W przypadku dostrzeżenia braków bądź uszkodzenia towaru, Kupujący
zobowiązany jest wezwać przewoźnika do sporządzenia protokołu szkody i
uczestniczyć w jego sporządzeniu, a w wypadku odmowy sporządzenia go przez
przewoźnika sporządzić protokół szkody bez udziału przewoźnika. Kupujący ma
obowiązek niezwłocznie szczegółowo poinformować Sprzedawcę e-mailem oraz
na piśmie o stwierdzonych brakach lub uszkodzeniach oraz niezwłocznie
doręczyć mu kopię protokołu szkody.
6.5 W wypadku, gdy towar wydawany jest bezpośrednio Kupującemu przez
Sprzedawcę, Kupujący traci uprawnienia z tytułu widocznych braków ilościowych
towaru o ile dokonał odbioru towaru bez zastrzeżeń.
6.6 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek braki, uszkodzenia
lub inne wady Towaru, które powstały po dostawie i są następstwem
niewłaściwego rozładunku, bądź składowania Towaru czy też podjęcia przez
Kupującego czynności sprzecznych z istotą Towaru.
7. Odpowiedzialność
7.1 Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi następuje
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
7.2 Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli niezwłocznie nie zawiadomi
pisemnie Sprzedawcy o wadzie załączając do zawiadomienia kopię faktury.
7.3 Sprzedawca odpowiada jedynie za rzeczywistą szkodę wyrządzoną
Kupującemu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski
czy inne straty lub koszty pośrednie.
7.4 Odpowiedzialność Sprzedawcy jest każdorazowo ograniczona do wysokości
zapłaconej przez Kupującego ceny odnoszącej się do wadliwej rzeczy.
7.5 Wadliwość sprzedanego towaru potwierdzona na piśmie przez
przedstawiciela Sprzedawcy uprawnia Kupującego do dostarczenia na koszt
Sprzedawcy wadliwych Towarów do określonego przez strony miejsca,
uzgodnionym przez strony środkiem transportu.
7.6 Kupujący nie może odmówić Sprzedawcy prawa do zbadania wadliwego
towaru.
7.7 Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji jakości Towaru na okres i na
warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym dostępnym :
http://www.spiraxsarco.com/global/pl/Documents/Og%C3%B3lne_Warunki_Gwar
ancji_Spirax_Sarco_2018.pdf.
7.8 Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich
zobowiązań w całości lub w części, jeśli wystąpią zdarzenia zewnętrzne
określane jako „siła wyższa”, na które strona nie miała wpływu i którym nie mogła
zapobiec. Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się przede wszystkim wszystkie
nieprzewidziane zdarzenia, niezależne od stron, a zaistniałe po zawarciu umowy
takie jak: wojna, katastrofy, zamieszki, strajki (z wyłączeniem strajków w
zakładach stron), klęski żywiołowe, przerwy w dostawie energii elektrycznej itp.
8.Odstąpienie od umowy
8.1 W przypadku Towarów sprowadzanych z zagranicy, Kupujący może odstąpić
od umowy w przypadku opóźnienia dostawy Towaru dłuższego niż 60 dni.
Uprawnienie to jest wyłączone w przypadku towarów wykonywanych na specjalne
zamówienie Kupującego (produkcja jednostkowa); w takim wypadku Kupujący
może odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia dostawy Towaru dłuższego niż
180 dni.
W razie odwołania przez Kupującego zamówienia niestandardowego, już
wykonanego lub będącego w fazie realizacji, Kupujący jest obowiązany do
zapłaty całej należności.
8.2 W innych przypadkach, każda ze stron może odstąpić od umowy wyłącznie
na zasadach wynikających z art. 491 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem punktu
5 OWS.
9. Postanowienia końcowe
9.1 Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z lub w związku z zawartą umową,
rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
9.2 Jakiekolwiek wyłączenia lub modyfikacje OWS mogą być dokonane wyłącznie
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
9.3 Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące
łączących ej stosunków handlowych, cen i zasad dostawy towarów oraz
wszelkich innych informacji uzyskanych od drugiej strony związanych z
prowadzonym przez nią przedsiębiorstwem. Postanowienie to nie dotyczy treści
OWS.
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