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Ogólne Warunki Sprzedaży
dla umów i dostaw z Firmy DraglerConsult

I. Warunki wstępne
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) regulują wzajemne relacje
gospodarcze pomiędzy podmiotami dokonującymi zamówień, zwanymi dalej
Zamawiającym, a Firmą DraglerConsult Lis Piotr zwaną dalej Dostawcą.
2. Dla wszystkich wzajemnych ofert, umów, dostaw i innych świadczeń, włącznie z
doradztwem i informacją techniczną obowiązują wyłącznie poniższe Ogólne
Warunki Sprzedaży. Zamawiający przyjmuje je bez uwag w momencie
składania zamówienia.
3. Jakiekolwiek odmienne postanowienia są obowiązujące wyłącznie wtedy, gdy
zostały sporządzone w formie pisemnej i potwierdzone przez Dostawcę. Warunki
zakupu strony Zamawiającej nie są zobowiązujące dla DraglerConsult nawet
wtedy, gdy nie zostało to wyraźnie wyrażone.
II. Oferta i potwierdzenie zamówienia
1. Oferty dla swej ważności wymagają bezwzględnie formy pisemnej. Uzgodnienia
telefoniczne i ustne jak i inne porozumienia wymagają dla swej ważności
potwierdzenia w formie pisemnej. Szkody wynikłe z błędów uzgodnień bez
pisemnego potwierdzenia obciążają wyłącznie stronę Zamawiającą. Oferta
obejmuje tylko i wyłącznie te elementy, które zostały w niej wyraźnie nazwane i
określone w zakresie parametrów technicznych jak i ilości.
2. Wszystkie załączniki do ofert jak szkice, rysunki, dane wymiarowe i wagowe są
orientacyjne tak długo, jak nie zostaną potwierdzone jako obowiązujące. Wszystkie
rysunki, fotografie i inne załączniki pozostają własnością Dostawcy i nie mogą być
przekazywane osobom trzecim bez jego pisemnej zgody.
III. Zawarcie umowy sprzedaży
1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą złożenia pisemnego zamówienia
przez Zamawiającego i wystawienia potwierdzenia zamówienia przez Dostawcę.
Umowa sprzedaży jest wiążąco zawarta w momencie dokonania płatności
uzgodnionej zaliczki lub zadatku.
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2. Zamawiającemu nie przysługuje prawo bezwarunkowego odstąpienia od zawartej
umowy sprzedaży. Rezygnacja z odbioru zamówionych towarów musi nastąpić w
formie pisemnej i zobowiązuje Zamawiającego do wpłaty na rzecz Dostawcy 90%
wartości zamówienia bez udzielonych rabatów i upustów (brutto).
3. Rezygnacja jest skuteczna w momencie realizacji powyższej płatności. Wszystkie
wcześniej wpłacone przez Zamawiającego zaliczki zostaną rozliczone przez
Dostawcę na poczet w/w kwot.
4. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od uzgodnionej daty dostawy lub daty doręczenia pisemnego
powiadomienia Zamawiającego o gotowości wydania towaru przez Dostawcę.
5. Za czas magazynowania towarów przez Dostawcę w okresie przekraczającym
terminy zakreślone w Pkt. III/4 naliczana będzie Zamawiającemu należność za
każdy rozpoczęty dzień magazynowania w wysokości określonej przez
Dostawcę.
6. Towary odebrane przez Zamawiającego nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
IV. Ceny i płatności
1. Ceny podawane w ofertach rozumiane są w EURO lub PLN, loco magazyn
Dostawcy, chyba, że w ofercie zaznaczono wyraźnie inną opcje dostawy. Do
wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej aktualnie
wysokości.
2. Dla transakcji i rozliczeń obowiązujące są ceny podane w cennikach i ofertach z
dnia składania zamówienia.
3. Dla zamówień o łącznej wartości netto poniżej 100 EUR lub 400 PLN, naliczany
jest jednorazowy ryczałt manipulacyjny 120 PLN netto.
4. Termin płatności rozumie się jako dzień wpływu środków pieniężnych na konto
bankowe Dostawcy.
5. Przy opóźnieniach płatności Zamawiającego bez względu na ich wielkość,
Dostawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania wszystkich
umów i porozumień, a Zamawiający nie może z tego tytułu wywodzić żadnych
roszczeń o zapłatę lub odszkodowania. Prawo to przysługuje również w
przypadku znacznego pogorszenia kondycji finansowej Zamawiającego, a w
szczególności otworzenia procesu upadłościowego wobec Zamawiającego. W
powyższej sytuacji wszystkie przyznane rabaty, bonusy i zniżki nie są
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obowiązujące, a Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty cen brutto
wykazanych w ofertach i cennikach.
6. Przy opóźnieniach płatności, nawet bez wcześniejszego pisemnego upomnienia,
Dostawca zastrzega sobie prawo naliczania odsetek w wysokości własnych
kosztów kredytu lub co najmniej odsetek ustawowych od dnia powstania
opóźnienia do czasu zapłaty.
V. Dostawy, odpowiedzialność za szkody, ryzyko
1. Odpowiedzialność Dostawcy za ewentualne uszkodzenia kończy się najpóźniej w
momencie wysyłki zamówionych towarów. Na życzenie Zamawiającego,
Dostawca może dokonać ubezpieczenia towarów od szkód wynikłych z tytułu
kradzieży, wypadku, uszkodzeń, ognia itp. Ubezpieczenie opłaca Zamawiający.
Dostawca nie jest zobowiązany do zawarcia ubezpieczenia.
2. Dane na temat czasu dostawy są wiążące tylko i wyłącznie wtedy, gdy Dostawca
potwierdził go pisemnie.
3. Przy opóźnieniach płatności z bieżącej lub wcześniejszej faktury Dostawcy
przysługuje prawo natychmiastowego wstrzymania dostawy. Wstrzymanie może
nastąpić bez względu na wysokości i czas trwania zadłużenia.
4. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy Zamawiający ma prawo
wyznaczyć pisemnie dodatkowy termin dostawy nie szybciej jednak niż w ciągu
14 dni od daty złożenia takiej informacji. Po dwukrotnym wyznaczeniu terminu
dostawy zgodnie z powyższą procedurą przez Zamawiającego i dalszym braku
możliwości jej realizacji, Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z
zamówienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
5. Wszystkie reklamacje muszą być składane do Dostawcy w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
6. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z winy Dostawcy ograniczona jest do
wartości dostarczonego towaru.
7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu : niewłaściwego wykorzystania,
błędnego montażu, stosowania niewłaściwych części i napraw przez osoby
niefachowe. Uszkodzeń w skutek oddziaływania czynników chemicznych,
elektrochemicznych lub elektrycznych. W szczególności Dostawca nie ponosi
odpowiedzialności za zranienia lub inny uszczerbek na zdrowiu osób trzecich
powstały w kontakcie z towarami Dostawcy.
8. Sprzedaż towarów używanych nie podlega jakimkolwiek roszczeniom
gwarancyjnym lub zwrotom.
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9. Zamawiający dokonujący dalszej odsprzedaży towarów Dostawcy przejmuje
wszystkie roszczenia gwarancyjne i odszkodowawcze wobec Stron trzecich.
VI. Zastrzeżenie własności
1. Dostawca zastrzega sobie prawo własności na wszystkich wydanych towarach do
czasu ich całkowitego zapłacenia.
2. Przy opóźnieniu zapłaty Dostawca jest uprawniony, bez wcześniejszego
powiadomienia, do wkroczenia na teren Zamawiającego i zabrania
dostarczonych towarów na jego koszt. Dostawca ma prawo odsprzedać
zabrany towar innym Zamawiającym.
3. Utrata, uszkodzenie lub zajęcie towarów przez osoby trzecie nie zwalnia
Zamawiającego od obowiązku dokonania płatności. Przeniesienie własności
towarów przed ich całkowitą zapłatą na osoby trzecie jest prawnie nieskuteczne.
VII. Postanowienia końcowe
1. Jeżeli jedno ustalenie niniejszej umowy jest nieważne, ważność pozostałej treści
umowy pozostaje nie naruszona. Wszelkie zmiany i uzupełnienia naszych
Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i
potwierdzenia. Dodatkowe uzgodnienia w innej formie są nieważne.
2. W kwestiach spornych wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży,
sądem właściwym do ich rozpatrywania jest sąd ze względu na siedzibę Dostawcy.
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