Agromet Sp. z o.o.
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do umów, których
przedmiotem jest sprzedaż towarów oferowanych przez Agromet Sp. z o.o.
z siedzibą w Ostrzeszowie (dalej zwanym Sprzedającym) na rzecz
dowolnego podmiotu, który dokonuje ich zakupu (dalej zwanym
Kupującym).
2. Ogólne warunki współpracy przedstawione przez Kupującego nie
obowiązują Sprzedającego, nawet gdy nie zostały wyraźnie przez
Sprzedającego odrzucone.
B. ZAWARCIE UMOWY
1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży towaru jest pisemne zamówienie
wystawione przez Kupującego i doręczone Sprzedającemu. Dopuszczalne
jest również składanie ustnych/telefonicznych zamówień na towary.
2. W każdym przypadku złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedającego, zaś
brak odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia.
Przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji wymaga
pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego. W przypadku przyjęcia
przez Sprzedającego zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany
jest treścią tych zastrzeżeń.
3. Potwierdzenie zamówienia wystawione przez Sprzedającego jest
dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy na warunkach zawartych
w tym potwierdzeniu.
C. CENY
1. Ceny towarów będą przedstawiane przez Sprzedającego jako kwoty netto,
do których doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej w danym
czasie wysokości.
2. Ceny podane Kupującemu są kalkulowane na bazie kosztów bieżących.
Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen w stosunku do wszystkich
towarów lub dowolnej części towarów z zamówienia, w stopniu
niezbędnym,
zapewniającym
pokrycie
zwiększonych
kosztów
zaopatrzenia, produkcji oraz transportu/dostawy niezależnych od
Sprzedającego.
3. W przypadku zawieszenia realizacji umowy przez Kupującego lub
odstąpienia przez Kupującego od umowy, wszystkie koszty poniesione
przez Sprzedającego do tego momentu związane z realizacją zamówienia
będą poniesione przez Kupującego.
D. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ODBIÓR TOWARU
1. Dostawa zamówionego przez Kupującego towaru następuje na warunkach
i w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia z zastrzeżeniem, że
termin dostawy może ulec przedłużeniu na skutek zaistnienia okoliczności
niezależnych od Sprzedającego, w szczególności:
a) opóźnionych, wadliwych lub niekompletnych dostaw materiałów
zamówionych u poddostawców Sprzedającego,
b) opóźnionych lub niewłaściwie wykonanych usług technicznych
zamówionych u podwykonawców Sprzedającego w ramach
kooperacji,
c) przerw w dostawie energii elektrycznej lub podobnych utrudnień u
Sprzedającego lub jego poddostawców/podwykonawców,
d) działań lub zaniechań Kupującego,
e) zaistnienia siły wyższej,
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia
w każdym przypadku, gdy Kupujący nie odbiera zamówionego wcześniej
towaru w umówionym terminie lub nie uregulował zobowiązań
wynikających z wcześniejszych zamówień lub przekroczył limit
kredytowy ustalony przez Sprzedającego lub nie spełnił wszystkich
warunków podanych w potwierdzeniu zamówienia (w tym: przedpłata,
gwarancja bankowa, itp.).
3. Opóźnienia w realizacji zamówienia na skutek powyższych okoliczności
nie uprawniają Kupującego do odstąpienia od umowy.
E. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Kupujący dokonuje płatności w uzgodnionej walucie na rachunek
bankowy Sprzedającego określony w fakturze i w terminie w niej
wskazanym.
2. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
3. Kupującemu będą naliczane odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia w
zapłacie Sprzedającemu za dostawę towaru.
4. Jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że Kupujący nie wywiąże się ze swoich
zobowiązań umownych, Sprzedający ma prawo uzależnić wydanie towaru
od uprzedniego uiszczenia należności albo przedstawienia stosownych
gwarancji lub zabezpieczeń. Sprzedający może również w takim
przypadku postawić w stan natychmiastowej wymagalności zapłatę
wszelkich zobowiązań Kupującego wobec Sprzedającego, także wtedy,
gdy termin ich płatności jeszcze nie upłynął. Postanowienie niniejszego
punktu nie pozbawia Sprzedającego prawa do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku sprzedaży z odroczoną płatnością Kupujący jest
zobowiązany do przedstawienia Sprzedającemu swoich dokumentów
rejestracyjnych (aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON) oraz udostępnienia
informacji dotyczących jego aktualnej kondycji finansowej.
F. LIMIT KREDYTOWY
1. Limit kredytowy jest to maksymalna suma otwartych (niezapłaconych)
faktur wystawionych Kupującemu.
2. Limit kredytowy ustalany jest indywidualnie dla Kupującego.
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Jeżeli kolejna, mająca nastąpić, sprzedaż towaru będzie powodować
przekroczenie limitu kredytowego udzielonego Kupującemu przez
Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowej zapłaty
sumy przewyższającej limit kredytowy, także wtedy, gdy termin płatności
za poprzednie faktury jeszcze nie upłynął.
G. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności towaru oraz przynależnej do
niego dokumentacji do czasu zapłaty przez Kupującego ceny sprzedaży.
2. Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia własności towaru ani jego
obciążania żadnymi prawami na rzecz osób trzecich przed dokonaniem
zapłaty ceny sprzedaży.
3. Wszelkie prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, zarejestrowane
oraz niezarejestrowane, dotyczące/związane z towarem, bez ograniczeń
geograficznych, stanowią własność Sprzedającego (lub jego
licencjodawcy).
H. GWARANCJA
1. Sprzedający zapewnia Kupującemu dobrą jakość na sprzedane towary.
2. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na sprzedane towary na okres
24 miesięcy od daty dostawy.
3. Gwarancja obejmuje naprawę wadliwego towaru lub jego części
względnie jego wymianę.
4. Naprawa lub wymiana wadliwego towaru w ramach udzielonej gwarancji
następuje po pisemnym zgłoszeniu Sprzedającemu przez Kupującego
reklamacji na wadliwy towar (wraz z dołączonymi zdjęciami, pomiarami,
opisami uszkodzeń, itp.), z uwzględnieniem pozostałych warunków z Pkt.
H.
5. Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia na
piśmie Sprzedającego o wadliwym towarze, nie później jednak niż w ciągu
7 dni od daty jego ujawnienia.
6. Sprzedający skontaktuje się z Kupującym niezwłocznie, ale najpóźniej w
ciągu 7 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia reklamacji w celu
ustalenia sposobu naprawy lub wymiany wadliwego towaru.
7. Naprawa lub wymiana wadliwego towaru w ramach udzielonej gwarancji
poprzedzona jest wstępnymi oględzinami reklamowanego towaru.
Oględziny mają na celu ustalenie rodzaju i przyczyny wadliwości towaru
oraz wstępne zakwalifikowanie zasadności naprawy lub wymiany
wadliwego towaru w ramach gwarancji.
8. Wynik oględzin i zakwalifikowanie wadliwego towaru jako podlegającego
gwarancji oznacza, że Sprzedający przystępuje do naprawy lub wymiany
wadliwego towaru.
9. Reklamowany towar musi mieć nieuszkodzone tabliczki znamionowe i
inne opisy wskazujące na pochodzenie z reklamowanej dostawy czy partii
produkcyjnej.
10. Gdy w wyniku oględzin Sprzedający stwierdzi, że reklamowany towar nie
podlega gwarancji, to koszt oględzin i wszystkie dodatkowe związane z
nimi koszty ponosi Kupujący.
11. Gwarancja nie obejmuje wszelkich uszkodzeń towaru powstałych
wskutek:
a) niewłaściwego lub sprzecznego z przeznaczeniem i instrukcjami
obsługi użytkowania,
b) wadliwego montażu i uruchomienia,
c) niewłaściwej konserwacji,
d) nadmiernego przeciążenia,
e) naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych,
f) stosowania nieodpowiednich środków eksploatacyjnych,
g) eksploatacji w niewłaściwych warunkach otoczenia,
h) uszkodzeń mechanicznych,
i) dokonania naprawy lub wymiany wadliwego towaru lub jego części
przez osobę nieuprawnioną,
j) wprowadzenia zmian konstrukcyjnych bez zgody i wiedzy
Sprzedającego,
k) zaistnienia siły wyższej.
12. Strony mogą ustalić, że wymiana niektórych wadliwych elementów lub
podzespołów dokona Kupujący we własnym zakresie, nie tracąc
uprawnień gwarancyjnych. Uzgodnienia takie muszą być dokonane przez
strony na piśmie.
13. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie
po przedstawieniu przez Kupującego kopii faktury na towary sprzedane
Kupującemu przez Sprzedającego i zapłacone przez Kupującego, z której
to faktury wynika, że towar jest objęty gwarancją.
I. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszelkich
umów zawieranych między Sprzedającym a Kupującym. Jakiekolwiek
odstępstwa od niniejszych ogólnych warunków sprzedaży muszą być
uzgodnione między Sprzedającym a Kupującym na piśmie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach
sprzedaży zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory dotyczące umowy rozwiązywane będą przez strony na
drodze ugodowej. W przypadku braku porozumienia między stronami –
sądem właściwym dla rozpoznania sporu będzie sąd właściwy dla miejsca
siedziby Sprzedającego.
4. W każdym przypadku – również sprzedaży towarów za granicę – strony
obowiązuje prawo polskie.

