OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Techmatik S.A.
§ 1. WARUNKI OGÓLNE
1.

2.

Użyte w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży Techmatik.S.A. (dalej jako
„OWS”) zwroty mają następujące znaczenie:
Sprzedający - Techmatik S. A. siedzibą Radom. ul. Żółkiewskiego 131/133, 26-600
Radom, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego prze Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod
numerem 0000277687
Kupujący – przedsiębiorca, który kupuje Towary od Sprzedajacego na podstawie
Zamówienia
Towary - towary sprzedawane przez Sprzedającego Kupującemu na podstawie
Zamówienia
Zamówienie- zamówienie Kupującego na zakup Towarów niezależnie od formy.
OWS stanowią integralną część wszystkich Zamówień i ofert, na podstawie
których Sprzedający sprzedaje Towary. OWS wiążą Strony, chyba że Strony
postanowią inaczej na piśmie pod rygorem nieważności. Kupujący składając
Zamówienie lub w jakikolwiek inny sposób zawierając umowę sprzedaży z
Techmatik S. A wyraża zgodę na włączenie OWS do treści umowy jako jej
integralną część.

§ 7. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
1.
2.
3.
4.

5.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.
Każda ze Stron jest zobowiązana do naprawienia szkody wynikłej z

§ 2. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY
Złożenie Zamówienia przez Kupującego stanowi akceptację OWS i warunków
szczegółowych zawartych w ofercie. Dopuszcza się formę Zamówienia
polegającą na akceptacji przedstawionej oferty Sprzedającego poprzez jej
podpisanie przez należycie umocowanego przedstawiciela Kupującego. Za
złożenie zamówienia, poza formą pisemną, przyjmuje się również:
- dokonanie przedpłaty na rzecz Sprzedającego związanej z przedmiotem
Zamówienia, lub
- akceptację rysunków dotyczących sprzedaży, lub
- dostarczenie do Sprzedającego własnych elementów urządzeń uzupełniających
przedmiot Zamówienia, o ile przewidziane zostało to w ofercie.
Wszelkie ustne uzgodnienia między Stronami pozostają niewiążące, o ile nie
zostały zawarte w warunkach oferty (lub w potwierdzeniu Zamówienia).
Specyfikacje produktów, informacje, tolerancje i inne dane techniczne
przekazane Kupującemu w dowolnej formie nie stanowią gwarantowanych
charakterystyk. Wszelkie nieznaczne odchylenia od zakładanych wartości
parametrów są dopuszczalne, o ile nie powodują zmniejszenia funkcjonalności
Towarów dotyczących przedmiotu Zamówienia.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu
Zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania Zamówienia w przypadku
zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub podejrzenia naruszenia
przez Kupującego praw stron trzecich.

§ 3. CENA I SPOSÓB PŁATNOŚCI
1.
Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot Zamówienia zgodnie z

2.

warunkami i terminami płatności i warunkami dostawy określonymi w ofercie
lub Zamówieniu. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu 100% wartości
Zamówienia na rachunek bankowy Sprzedającego.
W razie opóźnienia Kupującego w realizacji płatności Sprzedający może wg
własnego uznania:
1) naliczyć odsetki ustawowe począwszy od 1 dnia opóźnienia lub wszcząć inne
procedury przewidziane prawem.
2) ujawnić swoje roszczenia z tytułu sprzedaży Towaru kontrahentom
Kupującego oraz
3) wszcząć procedury przewidzianych prawem, w tym: udostępnić informacje
gospodarcze dotyczące wiarygodności płatniczej Kupującego z ustawą z
14.03.2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych, złożyć wniosek o
ogłoszenie upadłości

2.

§ 5. OPÓŹNIENIA DOSTAWY
Jeśli Sprzedający opóźnia się z dostawą z przyczyn niezależnych od
Sprzedającego, to niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Kupującego podając
przewidywany nowy termin dostawy. Data początku opóźnienia będzie określana
w oparciu o warunki sprzedaży. Opóźnienie dostawy z przyczyn niezależnych od
Sprzedającego nie stanowi niewykonania Umowy.

§ 6. ODBIÓR TOWARU
Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru z określonego w Zamówieniu
miejsca dostawy w terminie określonym przez Sprzedającego. Opóźnienie
odbioru Towaru pozostające po stronie Kupującego nie zwalnia go od dokonania
pełnej płatności za Towar. W takim przypadku za datę wymagalności uważa się
datę gotowości Towaru do odbioru (dla warunków przedpłaty), lub datę
odroczoną wskazaną na fakturze VAT liczoną od dnia gotowości Towaru (dla
płatności odroczonych), a nie od daty wysyłki/faktury.
Jeśli Kupujący nie odbiera Towaru w terminie określonym w ofercie lub
Zamówieniu lub w tym terminie odmawia jego przyjęcia, Sprzedający może
umieścić Towar w swoim magazynie na koszt i ryzyko Kupującego .

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z umowy, chyba, że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które
Strona ta nie ponosi odpowiedzialności. Naprawienie szkody będzie obejmować
straty, które Strona poniosła i nie będzie obejmować korzyści utraconych przez
Stronę.
W razie przemijającej przeszkody, wykonanie Zamówienia przez Sprzedającego
wydłuża się o czas trwania przeszkody.

§ 9. ROSZCZENIA GWARANCYJNE
1.
Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia zgodności
2.

3.

4.

otrzymanego Towaru z Zamówieniem,
Towar będący przedmiotem umowy zostanie wyprodukowany z zachowaniem
należytej staranności w oparciu o wiedzę i doświadczenie Sprzedającego.
Kupujący zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Sprzedającego o
pojawieniu się niezgodności, wad ukrytych lub innych usterek Towaru w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty odbioru, z podaniem szczegółowego
opisu niezgodności. Po tym terminie dostawę Towaru uważa się za
zaakceptowaną przez Kupującego.
W przypadku ujawnienia się usterek wynikłych w procesie produkcji,
Sprzedający zobowiązuje się usunąć usterki lub bezpłatnie zamienić wadliwe
części, W takim przypadku termin naprawy Strony uzgodnią dodatkową umową
pisemną pod rygorem nieważności. Transport i pokrycie wszelkich kosztów
związanych z naprawą Towaru odbędzie się na koszt Sprzedającego.
Złożenie roszczeń gwarancyjnych nie uprawnia Kupującego do wstrzymania
płatności faktur Sprzedającego.

§ 10. PRAWA OSÓB TRZECICH
Kupujący zapewnia, że złożenie Zamówienia do Sprzedającego nie narusza
znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa, patentów oraz, że przekazane
do Sprzedająćego informacje w postaci szkiców, rysunków, modeli czy wzorów
są wolne od takich wad prawnych. Sprzedający nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za roszczenia stron trzecich wynikające z takiego naruszenia
prawa.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

§ 4. DOSTAWA TOWARU
Wysyłka towaru będzie realizowana na zasadach zapisanych w ofercie, zgodnie z
warunkami INCOTERMS. Sprzedający podejmuje decyzję o wyborze sposobu
wysyłki (w szczególności firmę przewozową, trasę, sposób pakowania) w
przypadku gdy jest odpowiedzialny za dostawę towaru do Kupującego lub do
portu przeznaczenia, zgodnie z warunkami INCOTERMS. Za dzień dostawy
uważa się datę opuszczenia Towaru z magazynu Sprzedającego.
Wszelkie ryzyko utraty lub uszczerbku Towaru przechodzi odpowiednio na
Sprzedającego lub Kupującego, w zależności od uzgodnionych warunków
INCOTERMS.

Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towarów do chwili uiszczenia
całości ceny przez Kupującego.
Do czasu uiszczenia całości ceny w terminie płatności określonym w
Zamówieniu Kupujący może używać Towary zgodnie z ich przeznaczeniem.
Po upływie terminu płatności i braku zapłaty, Kupujący zobowiązany jest
zaprzestać używania Towaru.
W razie egzekucji z Towarów, wszczęcia postępowania upadłościowego
Kupującego, Kupujący zobowiązany jest o tym niezwłocznie powiadomić
Sprzedającego.
Kupujący zobowiązuje się ubezpieczyć Towary od ognia i innych zdarzeń
losowych oraz innego ryzyka jego zniszczenia lub utraty na swój koszt.

4.
5.

Do umowy stosuje się prawo polskie.
Przeniesienie przez Kupującego jego wierzytelności z Umowy wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.
Oświadczenia o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu, będą dokonywane za
pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru. Każda ze Stron jest obowiązana niezwłocznie
powiadomić drugą Stronę o każdej zmianie adresu pod rygorem uznania pisma
skierowanego na dotychczasowy adres za skutecznie doręczone.
Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie
pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksów.
Ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygał będzie polski sąd
powszechny właściwy według siedziby Sprzedajacego stosując polską procedurę
cywilną.

