Sokółka 29.09.2016

Obowiązuje od 30.09.2016

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Firmy P.P.H.U. Arete
§1
1. Sprzedający – P.P.H.U. ARETE Czesław Klejbuk z siedzibą Osiedle Centrum 17 16-100 Sokółka
NIP 545-118-85-57 Regon 050584350 działający na podstawie wpisu do CEIDG
2. Kupujący – jakikolwiek podmiot (osoba fizyczna lub prawna) krajowy lub zagraniczny, z którym
łączą Sprzedającego stosunki prawne wynikające z zawarcia umowy sprzedaży, dostawy lub innej
umowy, jak również jakikolwiek podmiot, który ma zamiar zawrzeć taką umowę ze Sprzedającym
oraz podmiot, na zamówienie i koszt którego dostarczane są towary.
3. Termin płatności - dzień w którym należność za towar staje się wymagalna.
4. Towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra które mają być sprzedane na podstawie umowy
sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
5. Zamówienie - oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona
osobiście, listownie, kurierem, faksem lub e – mailem, zawierająca co najmniej: nazwę
zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz
dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych
produktów.
6. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone
kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej
wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz
warunków płatności.
7. Przewoźnik – podmiot działający na zlecenie Sprzedającego lub Kupującego wykonujący
transport towarów handlowych do miejsca ustalonego w Umowie przez Strony.

§2
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej OWS) określają zasady zawierania umów
sprzedaży towarów, których producentem i sprzedawcą jest P.P.H.U. ARETE Czesław Klejbuk z
siedzibą Osiedle Centrum 17 16-100 Sokółka NIP 545-118-85-57 Regon 050584350 działający na
podstawie wpisu do CEIDG
2. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez P.P.H.U. ARETE w
tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz
podmiotu, który dokonuje zakupu.
3. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów.
Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki
sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
4. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS
tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
5. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają
pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.
4. Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych
w OWS nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień
OWS.

§3
1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów w ofercie handlowej Sprzedającego,
wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez
Sprzedającego są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną
zaakceptowane przez obie strony.
2. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o towarach oferowanych przez Sprzedającego mają charakter
wyłącznie informacyjny.
3. Katalogi, cenniki i inne informacje skierowane do klientów nie stanowią oferty. Również pismo,
do którego dołączone są OWS, pomimo zatytułowania go słowem "oferta" nie stanowi oferty
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Pismo to stanowi jedynie odpowiedź na zapytanie
ofertowe i przedstawia asortyment towarów będący przedmiotem zapytania oraz Ogólne
Warunki Sprzedaży.

4. Zamówienie Kupującego powinno zwierać następujące dane:
a.
Nazwę Kupującego - wraz z wskazaniem dokładnego adresu,
b.
Numer NIP lub odpowiednik,
c.
Wskazanie numeru oferty jeśli dotyczy,
d.
Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty ,
e.
Ilość zamówionego towaru,
f.
Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.
3. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego
oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (w formie e-mail, faksem,
listownie). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie
oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego,
a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
4. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości
odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach o których mowa w §3 ust.4 OWS.
5. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po
uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający
zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do
momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
6. Sprzedający nie pozostaje zobowiązany do realizacji zamówienia, w przypadku, gdy z przyczyn
od niego niezależnych, w szczególności w wyniku działania Kupującego, osób trzecich, siły
wyższej, sprzedaż towarów handlowych jest utrudniona, niemożliwa lub prowadzi do straty po
stronie Sprzedającego w wysokości wyższej niż 30 % wartości danego zamówienia.

§4
1. Jeśli Strony wyraźnie nie postanowiły inaczej wszelkie dostawy realizowane będą przez
Sprzedającego stosownie do warunków klauzuli EXW zgodnie z INCOTERMS 2000.
2. Terminy dostaw będą określane przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia
Kupującego.
3. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia
zamówienia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli towar zostanie wydany w oznaczonym dniu
upoważnionej do odbioru towaru osobie, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi z magazynu
Sprzedającego.
4. Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub odmówi przyjęcia towaru, Sprzedający ma
prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,2%
wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.
5. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia
towaru, stosuje się zasady określone w §3 ust.5 OWS.
6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności
dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan
przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie
(tj. najpóźniej do 7 dni) zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedającemu zastrzeżenia w tym
zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli
zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.
7. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie)
wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane
działaniem operatora logistycznego.
8. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej,
Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu
niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły
wyższej zalicza się m.in. embargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne,
pożar, powódź, zalanie, epidemie i inne niezwykłe, gwałtowne zjawiska pogodowe.
9. Do chwili ustania przeszkody Sprzedający może wstrzymać lub ograniczyć dostawę względnie
odstąpić od umowy.
10. W przypadku wstrzymania lub ograniczenia dostawy, bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu,
co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody.
11. W żadnej z wyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że Sprzedający nie wykonał lub
nienależycie wykonał zobowiązanie i nie przyznaje się Kupującemu prawa do żądania
odszkodowania lub kar umownych.
12. W przypadku umowy o współpracy w zakresie stałych dostaw, każdą pojedynczą dostawę
traktuje się jako odrębną umowę sprzedaży.

13. Jeżeli Sprzedający opóźni się z realizacją poszczególnej dostawy lub, jeżeli jej realizacja stanie się
niemożliwa, Kupujący może odstąpić od umowy w zakresie pozostałych dostaw, jednak bez
prawa do żądania odszkodowania z tytułu nie zrealizowanych dostaw. Prawo do odstąpienia od
Umowy w tym przypadku nie dotyczy dostawy towarów handlowych specjalnych wykonanych
według wymogów Kupującego. W zakresie wyżej wskazanych towarów handlowych Strony
zobowiązane są do współdziałania celem ustalenia nowego terminu realizacji dostawy.

§5
1. Sprzedający udziela na swoje wyroby gwarancji. Jeżeli na mocy odrębnej umowy nie ustalono
inaczej okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży.
2. Jakiekolwiek reklamacje nie powodują odroczenia terminu płatności i mogą być składane
wyłącznie Sprzedającemu w formie i w terminach określonych w niniejszym paragrafie.
3. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i
jakościowym w zakresie wad nieukrytych, natychmiast po jego otrzymaniu.
4. O brakach ilościowych Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego pisemnie,
za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną niezwłocznie (tj. najpóźniej do 7 dni) od daty
dostawy. Brak prawidłowego zawiadomienia Sprzedającego skutkuje utratą roszczeń z wyżej
wymienionego tytułu.
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych towaru handlowego Kupujący może domagać się
dostawy brakującej ilości towaru w ustalonym przez Strony terminie.
6. O ewentualnych wadach jakościowych oraz usterkach towaru Kupujący zobowiązany jest
poinformować Sprzedającego w formie pisemnej niezwłocznie, nie później jednakże niż 14 dni od
identyfikacji wady. Zawiadomienie o wadach dostarczonego towaru należy wysłać przed upływem
tego terminu listem poleconym, faksem lub drogą elektroniczną.
7. Kupujący dostarczy Sprzedającemu towar uznany przez Kupującego za wadliwy w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od chwil stwierdzenia nieprawidłowości oraz nie dłuższym niż 14 dni od
zgłoszenia Sprzedającemu wady lub usterki towaru. Czas wymiany wadliwego towaru na towar
wolny od wad jest liczony od chwili dostarczenia wadliwego towaru Sprzedającemu.
8. Sprzedający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, jeżeli
Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu
oferty, dostarczenia dokumentu dostawy, a także w innych wypadkach określonych w
obowiązujących przepisach prawa.
9. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się wymienić zakupiony towar na
wolny od wad lub wadę usunąć według uznania Sprzedającego. W takich przypadkach wymiana
towaru nastąpi niezwłocznie, o ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynach
Sprzedającego. W przeciwnym razie wymiana zostanie dokonana w ciągu najpóźniej 2 miesięcy
od daty zgłoszenia wady. W przypadku nie dostarczenia w wyżej wymienionych terminach towaru
wolnego od wad, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
10. W razie wymiany towaru lub usunięcia wady Kupującemu nie przysługuje żądanie dalszych
odszkodowań i rekompensat.
11. Kupujący, który pomimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymagania,
może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny.
12. Sprzedający może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy towar został niewłaściwie
zastosowany, przetworzony przez Kupującego, gdy zostały naruszone plomby gwarancyjne, gdy
stwierdzono ingerencję osób nieuprawnionych jak również w przypadku stwierdzenia uszkodzeń
mechanicznych np. pęknięcie obudowy, zerwanie przewodów itp.
13. Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć
od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub
odstąpienia od umowy dotyczące realizacji jego zamówienia ogranicza się wyłącznie do towarów
wadliwych.
14. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru Kupujący odstępuje od umowy dotyczącej realizacji jego
zamówienia albo żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie
może on odesłać towaru bez uprzedniej zgody Sprzedającego i ustalenia terminu zwrotu.
§6
1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody poniesione przez Kupującego w
następstwie umyślnego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego.
W takich przypadkach Kupujący może żądać naprawienia poniesionej w związku z tym szkody do
wysokości poniesionej straty (damnum emergens), jednak nie więcej niż do wysokości ceny
wadliwego towaru.

2. W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, polegające na utracie przez Kupującego
korzyści, które ten uzyskałaby, gdyby szkody nie wyrządzono (lucrum cessans). W szczególności
Sprzedający nie odpowiada za szkody pośrednie, szczególne, moralne, wtórne lub uboczne (w
tym straty handlowe, utratę spodziewanych zysków, stratę spowodowaną przerwami w działaniu
lub zwiększone koszty działania, bądź inne szkody pośrednie).
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów
wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji
producenta.

§7
1. Jeżeli na mocy odrębnej umowy nie ustalono inaczej, na oferowane towary obowiązuje cena
podana w ofercie handlowej według stanu na dzień w dniu złożenia zamówienia, które zostało
potwierdzone przez Sprzedającego.
2. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z
potwierdzenia zamówienia.
3. Ceny podane w ofercie handlowej są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT według
stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
4. Wszelkie rabaty, upusty i bonifikaty udzielane przez Sprzedającego wymagają indywidualnych
ustaleń na piśmie.
5. Z zastrzeżeniem odmiennych wyraźnych uzgodnień w formie pisemnej, ceny podane w ofercie
handlowej nie zawierają ubezpieczenia ani opłat związanych z transportem. Koszty dostawy do
Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania
zamówienia. Brak takich ustaleń oznaczać będzie, że odbiór towaru następuje w siedzibie
Sprzedającego (lub jego oddziale).
6. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. przepakowanie,
przeładunek i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają
Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej.

§8
1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie
wskazanym na fakturze.
2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy,
podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
3. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający
jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, a także żądania
przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.
4. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do
przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może
uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z
płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia
Kupującego.
5. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń
i kompensat roszczeń wzajemnych.
6. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w
ustalonym terminie.

§9
1. Stosownie do przepisu art. 589 Kodeksu Cywilnego wszelkie dostarczone towary pozostają
własnością Sprzedającego do czasu uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny za całość
dostarczonego towaru.
2. Sprzedający może żądać natychmiastowego zwrotu towarów, jeżeli Kupujący pozostaje w zwłoce
z zapłatą ceny lub jeżeli Sprzedający ma podstawy sądzić, że Kupujący nie wypełni swojego
zobowiązani w związku z jego sytuacja finansową.
3. Koszty związane ze zwrotem towaru poniesie Kupujący.
4. Towar zwracany będzie po cenach z momentu odbioru. Sprzedający zastrzega sobie prawo do
dalszych roszczeń z tytułu poniesionych szkód, w tym w szczególności z tytułu utraconych
korzyści.

§ 10
1. Sprzedający jest właścicielem praw autorskich do wszelkiego sprzedawanego towaru
a w szczególności do projektów urządzeń i oprogramowania.

§ 11
1. O ile z postanowień OWS nie wynika inaczej wszelkie zawiadomienia i oświadczenia Stron
wynikające lub związane z wykonaniem umowy sprzedaży i dostawy mogą być przesłane listem
poleconym, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Zawiadomienia i oświadczenia będą kierowane przez Sprzedającego odpowiednio na adres
korespondencyjny, numer faksu lub adres poczty e-mail podane przez Kupującego w
Zamówieniu. Kupujący jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o zmianie
danych wskazanych w Zamówieniu, w przeciwnym razie doręczenie dokonane na ostatni znany
adres korespondencyjny, numer faksu lub adres poczty e-mail będzie uznane za skuteczne.

§ 12
1. Wszelkie spory mogące wystąpić w związku z realizacją sprzedaży i dostawy zakupionych będą
poddane pod rozstrzygnięcia sądu właściwego dla siedziby Sprzedającego. Wszelkie spory będą
rozstrzygane zgodnie z prawem polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWS mają zastosowanie
odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2003 r. Nr 139 poz. 1323).

§ 13
1. Akceptując Ogólne Warunki Sprzedaży P.P.H.U ARETE Czesław Klejbuk Kupujący wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego
zlecenie w kraju i zagranicą, w związku realizacją umowy sprzedaży i dostawy towarów będących
w ofercie handlowej Sprzedającego oraz w celach marketingowych związanych z działalnością
Sprzedającego. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.), w
szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.

§ 14
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszych OWS.
2. Aktualna wersja OWS jest publikowana na stronie internetowej
www.aretesokolka.pl/OWS_ARETE.pdf z podaniem dnia od jakiego obowiązuje.
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