OWS - Ogólne warunki umów sprzedaży produktów przedsiębiorstwa GAZEX-Drzewicki Spółka jawna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
1. Postanowienia ogólne.
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej zwane „Warunkami”) wydane zostały przez GAZEX-Drzewicki Spółka
jawna (zwaną dalej „Sprzedawcą”) i mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży produktów Sprzedawcy
zawieranych z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz nie mającymi osobowości prawnej podmiotami
posiadającymi zdolność prawną, które nie są konsumentami (zwani dalej „Kupującymi”).
1.2. Warunki wiążą Kupującego z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia na zakup produktów Sprzedawcy, o
którym mowa w pkt. 2.7 Warunków.
2. Oferty i Zamówienia.
2.1. Wszystkie ceny określone w cennikach i ofercie Sprzedawcy są cenami netto (bez podatku VAT) loco magazyn
Sprzedawcy.
2.2. Ceny ustalane są w złotych polskich.
2.3. Ceny określone w cennikach i ofercie Sprzedawcy mogą ulec zmianie w razie zaistnienia niezależnych od
Sprzedawcy zdarzeń, które mają istotny wpływ na kalkulację ceny.
2.4. Przedmiotem sprzedaży są produkty Sprzedawcy objęte jego ofertą i oznaczone w zamówieniu Kupującego.
2.5. Kupujący będąc zainteresowany produktami Sprzedawcy może złożyć wobec niego zapytanie ofertowe odnośnie
interesujących go produktów określając ich typ, ilość, proponowany termin realizacji zamówienia oraz zasady
płatności.
2.6. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub zamówienie Sprzedawca przesyła Kupującemu ofertę handlową dotyczącą
produktów, którymi zainteresowanie wyraził Kupujący załączając do niej formularz oświadczenia wymaganego
przez Sprzedawcę przy zamówieniach oraz tekst Warunków, chyba że Kupujący już uprzednio otrzymał od
Sprzedawcy aktualne Warunki. Oferta handlowa Sprzedawcy nie jest ofertą w rozumieniu prawa cywilnego.
2.7. W odpowiedzi na ofertę handlową Sprzedawcy Kupujący może złożyć zamówienie na zakup produktów Sprzedawcy
na warunkach określonych w ofercie handlowej. Zamówienie Kupującego stanowi ofertę w rozumieniu prawa
cywilnego. Zamówienie składać mogą jedynie osoby uprawnione do reprezentowania Kupującego, przy czym ich
uprawnienie powinno być potwierdzone stosownymi aktualnymi dokumentami przedstawionymi Sprzedawcy
najpóźniej z chwilą złożenia zamówienia. Wraz z zamówieniem należy przesłać wypełniony formularz
oświadczenia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania
Kupującego.
2.8. Umowa sprzedaży zamówionych produktów zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę
określającego terminy i warunki sprzedaży, a jeżeli Sprzedawca wymaga zabezpieczenia zapłaty ceny, o którym
mowa w pkt. 8 Warunków i wymóg ten został przedstawiony Kupującemu nie później niż z chwilą potwierdzenia
zamówienia, umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę określającego terminy
i warunki sprzedaży oraz złożenia przez Kupującego wymaganych Zabezpieczeń.

3. Terminy i inne warunki sprzedaży.

3.1. Terminy i inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Kupującego zamówienia, na skutek
wystąpienia zdarzenia siły wyższej, za które uważa się także niezależne od Sprzedawcy zmiany sytuacji rynkowej
i aktualnych warunków handlowych.
3.2. Zmiana przez Kupującego terminu odbioru lub innych warunków sprzedaży, w tym rezygnacja z zamówienia, może
nastąpić najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed umówionym terminem i wymaga pisemnej akceptacji Sprzedawcy.
W przypadku naruszenia powyższego postanowienia, Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w
wysokości 25% sumy cen netto zamówionych produktów Sprzedawcy.

4. Wydanie.
4.1. Wydanie produktów Sprzedawcy Kupującemu następuje w magazynie Sprzedawcy.
4.2. Na zlecenie Kupującego produkty Sprzedawcy mogą być wydane w jego magazynie spedytorowi. Wszelkie
związane z tym koszty, w szczególności koszty odbioru, spedycji i ubezpieczenia, pokrywa Kupujący. Moment
wydania produktów Sprzedającego spedytorowi uznaje się za dokonanie dostawy tych produktów Kupującemu,
jednocześnie Sprzedawca zwalnia się z obowiązku wydania przedmiotu sprzedaży Kupującemu a na Kupującego
przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży.
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5. Zapłata ceny.

5.1. Zapłata ceny za produkty Sprzedawcy dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy oznaczony w
wystawionej przez niego fakturze, kartą płatniczą lub gotówką w kasie firmy. W przypadku płatności przelewem,
Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie i w sposób określony na dokumencie sprzedaży, przy
czym za datę zapłaty i zwolnienia się przez Kupującego z długu uważa się dzień uznania kwotą należności rachunku
bankowego Sprzedawcy.
5.2. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny za produkty Sprzedawca będzie mógł przekazywać do biura
informacji gospodarczej (lub kilku biur) informacje o zadłużeniu Kupującego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9
kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

6. Odpowiedzialność za wady, odpowiedzialność odszkodowawcza.

6.1. Sprzedawca udziela na swoje produkty gwarancji jakości na warunkach oznaczonych w karcie gwarancyjnej.
6.2. Wyłącza się odpowiedzialność za wady produktów Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady przy sprzedaży.
6.3. Odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
sprzedaży, w tym za szkody poniesione przez Kupującego lub osoby trzecie w następstwie ujawnienia się wad
produktów Sprzedawcy ogranicza się do kwoty 2.000.000,- PLN stanowiącej równowartość sumy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej oznaczonej w umowie ubezpieczenia zawartej z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń
S.A. W przypadku podwyższenia sumy ubezpieczenia, o której mowa wyżej lub zmiany umowy, ogranicza się
odpowiedzialność odszkodowawczą do kwoty stanowiącej równowartość sumy wyższej.

7. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej.

7.1. Własność produktów Sprzedawcy przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty ceny. Zapis powyższy oznacza
zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589 k.c. W przypadku dalszej odprzedaży (zbycia) takich
produktów Kupujący zobowiązany jest poinformować swoich kontrahentów o fakcie zastrzeżenia własności.
7.2. Kupujący ma obowiązek poinformowania Sprzedawcy na jego życzenie o miejscu przechowywania produktów,
których własność jeszcze na niego nie przeszła w myśl pkt. poprzedzającego.
7.3. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny za produkty Sprzedawca może, wedle swego uznania, dezaktywować
wszystkie lub część produktów jak również je zdemontować i zatrzymać produkty na koszt i ryzyko Kupującego.

8. Zabezpieczenia zapłaty ceny.

8.1. Jeżeli wydanie produktów Kupującemu ma nastąpić przed całkowitą zapłatą ceny za zamówione produkty
Sprzedawca może uwarunkować zawarcie umowy sprzedaży od złożenia przez Kupującego, na jego koszt,
stosownych, określonych przez Sprzedawcę zabezpieczeń zapłaty ceny (zwanych „Zabezpieczeniami”).
8.2. W szczególności Sprzedawca może żądać następujących Zabezpieczeń:
1) zastrzeżenia prawa własności sprzedanych produktów stwierdzonego pismem z datą pewną,
2) wydania sprzedawcy weksla własnego in blanco o charakterze gwarancyjnym z wystawienia Kupującego wraz z
deklaracją wekslową o treści określonej przez Sprzedawcę,
3) poddania się egzekucji co do zapłaty całości ceny za produkty w formie aktu notarialnego, zgodnie z art. 777 § 1 pkt
4) lub 5) Kodeksu postępowania cywilnego,
4) przedłożenia gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę całości ceny za produkty,
5) przedłożenia poręczenia terminowej zapłaty całości ceny za produkty złożonego przez zaakceptowanego przez
Sprzedawcę poręczyciela.
8.3. Strony mogą uzgodnić, że raz złożone Zabezpieczenie zachowa swoją moc nawet po zapłacie całości ceny za
produkty i będzie skuteczne w stosunku do kolejnych zamówień Kupującego składanych Sprzedawcy i zawieranych
na ich podstawie umów sprzedaży produktów.
8.4. Zabezpieczenie uważa się za skutecznie złożone przez Kupującego z chwilą zaakceptowania przez Sprzedawcę.

9. Postanowienia końcowe.

9.1. Kary umowne, o których mowa w Warunkach, płatne są w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zaistnienia okoliczności
uzasadniających ich dochodzenie, bez odrębnego wezwania, w sposób oznaczony w pkt. 5 Warunków. Sprzedawca
może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
9.2. Wszelkie spory mogące wynikać między Stronami rozstrzygane będą przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie
Gospodarczej w Warszawie, zgodnie z regulaminem tego Sądu.
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___________________, __________________

OŚWIADCZENIE

miejscowość

data

W związku ze złożeniem zamówienia zakupu towarów w GAZEX-Drzewicki Spółka jawna oraz zamiarem
składania podobnych zamówień w najbliższej przyszłości, Kupujący niniejszym oświadcza, że:
1) pełna nazwa Kupującego brzmi: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(należy podać pełną nazwę handlową, bez jakichkolwiek skrótów, wraz z oznaczeniem formy prawnej, np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółka jawna, imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

2) pełen adres siedziby Kupującego brzmi: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3) organem rejestrowym Kupującego jest: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego – właściwy sąd rejonowy, a w przypadku osób fizycznych właściwy organ
prowadzący ewidencję działalności gospodarczej)

4) Kupujący posiada numer KRS : _____________________________ (jeżeli Kupujący wpisany jest do
Krajowego Rejestru Sądowego) i przedstawia kopię Odpisu Aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Kupującego – jeżeli
poprzednio przedstawiona kopia jest nieaktualna.
Jeżeli Kupujący nie jest zarejestrowany w KRS, przedstawia kopię Zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej poświadczoną przez Kupującego za zgodność z oryginałem (w przypadku spółki
cywilnej - kopie Zaświadczeń wszystkich wspólników) - jeżeli poprzednio przedstawiona kopia jest nieaktualna.
5) Kupujący posiada numer REGON: ___________________________ i przedstawia kopię Zaświadczenia o
nadaniu numeru identyfikacyjnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Kupującego.
6) Kupujący posiada numer NIP: ______________________________ i przedstawia kopię Decyzji w sprawie
nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Kupującego.
Ponadto Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z OWS - Ogólnymi warunkami umów sprzedaży produktów
przedsiębiorstwa GAZEX-Drzewicki Spółka jawna z dnia 31 sierpnia 2016 r. i zgadza się na ich włączenie do
treści wszystkich umów zawieranych ze Sprzedającym. Kupujący oświadcza także, że zobowiązuje się do
dostarczenia nowego Oświadczenia wraz z potwierdzonymi kopiami dokumentów (najpóźniej w dniu składania
zamówienia) w przypadku jakiejkolwiek zmiany w treści dokumentów przywołanych w punktach od 1 do 6.
Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Kupującego, wraz z określeniem upoważnienia (w przypadku pełnomocników załączyć również
kopię dokumentu pełnomocnictwa):

_______________________

_______________________

podpis

podpis

_______________________

_______________________

imię, nazwisko oraz rodzaj upoważnienia

imię, nazwisko oraz rodzaj upoważnienia
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