OWH
Ogólne Warunki Handlowe
1. Obowiązywanie warunków
Nasze warunki sprzedaży i dostawy obowiązują wyłącznie w odniesieniu do
wszystkich zawartych przez nas umów. Odmienne warunki kupującego są dla nas
wiążące tylko wtedy, gdy wyraźnie wyrazimy na nie pisemną zgodę. Najpóźniej
w momencie przyjęcia towaru Kupujący akceptuje nasze Warunki Sprzedaży
i Dostawy jako część umowy, nawet jeśli Kupujący złożył lub potwierdził zamówienie
zgodnie ze swoimi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw i nie zgłosiliśmy wobec
nich sprzeciwu.
2. Oferta
Nasze oferty są niewiążące. Umowa kupna jest zawierana wyłącznie na podstawie
naszego pisemnego potwierdzenia zamówienia. Ustalenia dodatkowe oraz zmiany
i uzupełnienia do umowy obowiązują tylko wtedy, gdy zostały przez nas pisemnie
potwierdzone.
3. Płatność i cena
Płatność musi być dokonana w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, bez
potrąceń, gotówką lub bezpłatnym przelewem na jedno z naszych kont. Weksle mogą
być akceptowane wyłącznie za naszą uprzednią zgodą i w każdym przypadku
wyłącznie z tytułu ich wykonania. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, cenę
obowiązującą w dniu dostawy uważa się za uzgodnioną. Mamy prawo obciążyć
Kupującego dodatkowymi kosztami transportu, kosztami wysyłki, składkami
ubezpieczeniowymi itp., które wpłyną po dacie zawarcia umowy, jak również
wszystkimi nowymi cłami, opłatami, podatkami itp., które przewyższają cenę ustaloną
w umowie. Potrącenie lub wysuwanie roszczeń z powodu jakichkolwiek nieuznanych
przez nas roszczeń wzajemnych jest wykluczone.
4. Dostawa
Wszystkie podane terminy dostaw należy rozumieć jako przybliżone i wymagające
potwierdzenia. Dostawa odbywa się w uzgodnionym przedziale czasowym, według
naszego uznania. Jesteśmy uprawnieni do dostaw częściowych. Jeżeli Kupujący nie
odwołał towaru w uzgodnionym terminie dostawy na wezwanie, według naszego
uznania należy zafakturować towar i wysłać go do Kupującego bez wezwania lub
odstąpić od umowy. W przypadku umów, które obejmują dłuższy okres, każdą
dostawę uznaje się za odrębną transakcję i nie ma ona wpływu na niezrealizowaną
część umowy.

5. Wysyłka
O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, towar wysyłamy na konto Kupującego. Ryzyko
przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania towaru osobie transportującej lub
osobom kupującym albo z chwilą rozpoczęcia transportu przez nas samych. Jeżeli
przewoźnicy (spedytorzy, kolej lub inne firmy transportowe) lub osoby z ramienia
Kupującego odebrały towar bez zastrzeżeń, wykluczone są wszelkie późniejsze
reklamacje spowodowane warunkami zewnętrznymi (opakowanie, wyciek itp.).
6. Gwarancja i inna odpowiedzialność
a) Jakość
Kupujący musi sprawdzić, czy dostarczone towary są odpowiednie do zamierzonego
celu.
b) Braki
Wady towaru mogą być zgłaszane tylko natychmiast, najpóźniej jednak w ciągu 5 dni
roboczych od otrzymania towaru. Po upływie tego terminu towary uważa się za
zatwierdzone. Za wady zgłoszone i uzasadnione w terminie udzielamy gwarancji
według naszego uznania, odbierając towar za zwrotem ceny zakupu lub dostarczając
niewadliwy towar zastępczy. Gwarancja na towar zastępczy udzielana jest tylko
w takim zakresie, w jakim dotyczy oryginalnie dostarczonego towaru. Jeżeli kupujący
przetwarza lub odsprzedaje towar, to jest to uważane za bezwarunkowy jego odbiór
w każdych okolicznościach.
c) Opóźnienia w dostawie
Wszystkie umowy podlegają zastrzeżeniu prawidłowej i terminowej realizacji.
Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody spowodowane opóźnieniem,
niezależnie od jego rodzaju.
d) Doradztwo techniczne
Nasze ustne i pisemne porady są niewiążące - również w odniesieniu do jakichkolwiek
praw własności przemysłowej osób trzecich - i nie zwalniają Kupującego z obowiązku
przeprowadzenia własnego badania produktów w zakresie ich przydatności do
zamierzonych procesów i celów. Wykluczona jest wszelka odpowiedzialność z naszej
strony za udzielone przez nas konsultacje - niezależnie od ich charakteru.
e) Inne zobowiązania
Wykluczona jest wszelka dalsza gwarancja lub inna odpowiedzialność z naszej strony,
niezależnie od jej rodzaju i przyczyny prawnej, w szczególności również z tytułu

pozytywnego naruszenia warunków umowy lub czynu niedozwolonego. Nawet
w przypadku naruszenia umowy w wyniku rażącego niedbalstwa przez jednego
z naszych ustawowych przedstawicieli lub zastępców prawnych, nie ponosimy
odpowiedzialności. Prawo Kupującego do odstąpienia od umowy w przypadku
naruszenia przez nas zobowiązań lub niemożliwości ich zrealizowania,
z zachowaniem ustawowych przepisów prawa, pozostaje nienaruszone.
7. Zastrzeżenie prawa własności
Wszystkie towary pozostają naszą własnością do momentu zaspokojenia wszystkich
naszych roszczeń wobec Kupującego, niezależnie od tego, czy nasze roszczenie wynika
z umowy kupna, czy też z innych umów lub podstaw prawnych. Kupujący może
przetwarzać, mieszać lub sprzedawać należące do nas towary wyłącznie w ramach
swoich zwykłych transakcji handlowych. W przypadku obróbki lub mieszania
nabywamy współwłasność. W przypadku sprzedaży rzeczy, które podlegają naszemu
zastrzeżonemu prawu własności lub współwłasności, Kupujący wnosi swoje
roszczenia wobec Nabywcy co do ceny kupna lub do równowartości tej ceny. Jeżeli
jesteśmy uprawnieni tylko do współwłasności, cesja dotyczy tylko części kwoty
odpowiadającej naszemu współwłasnościowemu udziałowi. Jeżeli cena lub
równowartość odnosi się również do innych przedmiotów, cesja dotyczy tylko
proporcjonalnej części kwoty. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego
poinformowania nas o zajęciu lub innym naruszeniu naszego prawa własności.
Wszelkie koszty interwencji ponosi Kupujący.
8. Miejsce wykonania i jurysdykcja
Miejscem realizacji dostawy jest odpowiedni magazyn dystrybucyjny. Miejscem
wykonania zobowiązania jest Kędzierzyn-Koźle, Polska. Wyłączną właściwością
miejscową sądu dla wszystkich wzajemnych roszczeń - również z tytułu weksli
i czeków - jest Kędzierzyn-Koźle. Jeżeli Kupujący ma siedzibę za granicą, mamy
również prawo, według naszego uznania, pozwać Kupującego w jego miejscu
prowadzenia działalności za granicą. Również zagranicznych transakcji handlowych
obowiązują przepisy prawa polskiego.

