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PRZEZ IOW TRADE Sp. z o.o. 03/2009
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaŜy mają zastosowanie do umów,
których przedmiotem jest sprzedaŜ towaru dokonywana przez IOW TRADE
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dalej: IOW] na rzecz dowolnego
podmiotu, który dokonuje zakupu towaru w celu związanym ze swoją
działalnością gospodarczą [dalej: Kupujący].
2. Ogólne warunki współpracy przedstawione przez Kupującego nie
obowiązują IOW, nawet gdy nie zostały wyraźnie przez IOW odrzucone, o ile
nie dadzą się pogodzić z niniejszymi warunkami sprzedaŜy u IOW.
B. ZAWARCIE UMOWY
1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaŜy towaru jest pisemne zamówienie
wystawione przez Kupującego i doręczone IOW. Zamówienie musi zawierać
dane Kupującego, szczegółowe informacje o zamawianym produkcie w
zakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz dane dotyczące poŜądanych
przez Kupującego warunków realizacji zamówienia.
2. Zamówienie moŜe być wystawione na podstawie oferty pisemnej złoŜonej
Kupującemu przez IOW lub katalogów i cenników wydanych przez IOW.
3. W kaŜdym przypadku złoŜenie zamówienia nie wiąŜe IOW, zaś brak
odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia. Przyjęcie przez
IOW zamówienia do realizacji wymaga pisemnego potwierdzenia przez IOW.
W przypadku przyjęcia przez IOW zamówienia z zastrzeŜeniami, Kupujący
związany jest treścią tych zastrzeŜeń.
4.
Potwierdzenie zamówienia wystawione przez IOW jest dokumentem
potwierdzającym zawarcie umowy na warunkach zawartych w tym potwierdzeniu.
5. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zamówienia w ciągu 3 dni od daty
otrzymania potwierdzenia od IOW. Po upływie tego terminu Kupujący nie
moŜe od umowy odstąpić. Dla skuteczności rezygnacji wymagane jest
zachowanie takiej samej formy, w jakiej zamówienie zostało złoŜone.
6. Ustalona w potwierdzeniu przedpłata ulega zaliczeniu na poczet ceny, a
w razie odstąpienia przez Kupującego od umowy, przepada na rzecz IOW
tytułem kary umownej. IOW ma prawo dochodzić na ogólnych zasadach
odszkodowania przewyŜszającego wysokość kary umownej.
C. CENY
1. Cena towaru wskazana w ofertach oraz katalogach i cennikach
wydanych przez IOW podawana jest w EUR lub USD. Ceny zawierają
wszystkie koszty związane z produkcją oraz dostarczeniem towaru od
producenta do magazynu IOW.
2. JeŜeli nie wynika to jednoznacznie z dokumentów lub ustaleń stron, czy
stawki (ceny) są kwotami netto czy brutto, zawsze uwaŜać się będzie, Ŝe są to
kwoty netto, do których doliczony zostanie podatek (w szczególności VAT) w
obowiązującej w danym czasie wysokości.
3. Ceny podane Kupującemu są kalkulowane na bazie kosztów bieŜących.
IOW zastrzega sobie prawo zmiany cen w kaŜdej chwili, aŜ do momentu
dostawy w stosunku do wszystkich towarów lub dowolnej części towarów z
zamówienia, w stopniu niezbędnym, zapewniającym pokrycie zwiększonych
kosztów, niezaleŜnych od IOW.
4. Kupujący zapłaci za towar cenę określoną w fakturze sprzedaŜy.
5. Ceny obowiązują dla uzgodnionych ilości sprzedawanego towaru
i standardowego transportu.
6. W przypadku sprzedaŜy mniejszych ilości lub przesyłek ekspresowych
ceny będą uzgadniane indywidualnie.
7. IOW zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku nieprzewidzianych
zmian w przepisach celnych lub podatkowych, mających wpływ na koszty
importu zamówionego towaru.
D. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ODBIÓR TOWARU
1. Podane w ofertach, katalogach i potwierdzeniach przyjęcia zamówienia
wystawionych przez IOW terminy realizacji zamówienia są przybliŜone
i mogą ulec zmianie.
2. IOW nie odpowiada za straty oraz wszelkie szkody spowodowane
opóźnieniami w realizacji zamówienia powstałe na skutek okoliczności
niezaleŜnych od IOW, w tym m.in.: opóźnienia w produkcji i dostawie ze strony
podmiotu będącego dostawcą zamówionego towaru w stosunku do IOW,
dostosowania się do przepisów i poleceń organów państwowych, działania siły
wyŜszej, działania lub zaniechania Kupującego, strajków, likwidacji fabryki itp.
3. IOW zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w
kaŜdym 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
IOW lub nie spełnił wszystkich warunków podanych w potwierdzeniu
zamówienia (w tym: przedpłata, gwarancja bankowa, itp.).
4. Opóźnienia w realizacji zamówienia na skutek powyŜszych okoliczności
nie uprawniają Kupującego do odstąpienia od umowy.
5. Miejscem odbioru towaru jest magazyn IOW. W tym zakresie stosuje
się formułę Ex Works (Incoterms 2000), wedle której IOW jest zobowiązany
do postawienia towaru Kupującemu do dyspozycji w punkcie wydania, bez
ponoszenia jakichkolwiek ryzyk, dodatkowych kosztów transportu czy
załadunku. IOW zawiadomi Kupującego o terminie i miejscu postawienia
towaru do jego dyspozycji. Towar pozostaje do dyspozycji Kupującego przez
okres 3 dni. Po tym terminie IOW jest uprawniona wedle swego wyboru do
wysyłki towaru do Kupującego na jego koszt i ryzyko lub do naliczania
kosztów składowania. W kaŜdym przypadku umowa sprzedaŜy dochodzi do
skutku z ostatnim dniem okresu, w którym towar pozostawał do dyspozycji
Kupującego, i w tym dniu IOW ma prawo wystawić fakturę.

6.

W przypadku, gdy Strony ustalą inne miejsce odbioru towaru niŜ
magazyn IOW i jednocześnie Strony nie ustalą innych warunków rozliczenia
kosztów transportu, cena sprzedaŜy zostanie powiększona o koszty związane
z dostarczeniem towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego. W tym
przypadku, gdy IOW nie otrzyma dokładnych instrukcji wysyłkowych od
Kupującego, wysyłka nastąpi wedle uznania IOW.
7. W kaŜdym przypadku odstępstwa od zasady odbioru z magazynu IOW,
ryzyko i koszty związane z odbiorem towaru obciąŜają Kupującego.
E. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Kupujący dokonuje płatności na rachunek bankowy IOW określony w
fakturze i w terminie w niej wskazanym, o ile IOW nie zastrzegła innych
warunków dotyczących płatności.
2. IOW ma prawo określić naleŜność w fakturze w walucie obcej (EUR lub
USD). Kupujący jest zobowiązany do zapłaty naleŜności w walucie
określonej na fakturze.
3. W przypadku określenia przez IOW naleŜności w fakturze w złotych
(PLN), cena wyraŜona w złotych stanowi równowartość waluty i jest
przeliczana na złote wg kursu średniego tej waluty, ogłoszonego przez NBP w
dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.
4. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego IOW.
5. Z zastrzeŜeniem przepisów powszechnie obowiązujących, za opóźnienie
w zapłacie IOW naleŜą się odsetki umowne w wysokości 0,10% ceny
sprzedaŜy za kaŜdy dzień opóźnienia.
6.
JeŜeli istnieje uzasadniona obawa, Ŝe Kupujący nie wywiąŜe się ze swoich
zobowiązań umownych, IOW ma prawo uzaleŜnić wydanie towaru od
uprzedniego uiszczenia naleŜności albo przedstawienia stosownych gwarancji lub
zabezpieczeń. IOW moŜe równieŜ w takim przypadku postawić w stan
natychmiastowej wymagalności zapłatę wszelkich zobowiązań Kupującego wobec
IOW, bez względu na to czy termin ich zapłaty juŜ nadszedł. Postanowienie
niniejszego punktu nie pozbawia IOW prawa do odstąpienia od umowy.
7. JeŜeli naleŜność na fakturze została określona w złotych i w okresie od
daty wystawienia faktury do daty wpływu naleŜności na rachunek IOW kurs
średni waluty, z której cena była przeliczona na złote, wzrośnie o 2 lub więcej
procent, IOW zastrzega sobie prawo zmiany tej ceny uwzględniając pełną
wysokość zmian kursu.
8. W przypadku sprzedaŜy z odroczoną płatnością Kupujący jest
zobowiązany do przedstawienia IOW 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.
3. JeŜeli kolejna, mająca nastąpić, sprzedaŜ towaru będzie powodować
przekroczenie limitu kredytowego udzielonego Kupującemu przez IOW,
Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowej zapłaty sumy
przewyŜszającej limit kredytowy, takŜe wtedy, gdy termin płatności za
poprzednie faktury nie nadszedł.
G. ZASTRZEśENIE PRAWA WŁASNOŚCI
1. IOW zastrzega sobie prawo własności towaru oraz przynaleŜnej do
niego dokumentacji (instrukcje, rysunki, itp.) do czasu zapłaty przez
Kupującego ceny sprzedaŜy.
2. Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia własności towaru ani
jego obciąŜania Ŝadnymi prawami na rzecz osób trzecich przed dokonaniem
zapłaty ceny sprzedaŜy. Nie moŜe takŜe dysponować przynaleŜnościami.
3.
Wszelkie prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, zarejestrowane
oraz niezarejestrowane, dotyczące/związane z towarem, bez ograniczeń
geograficznych, stanowią własność IOW (lub jego licencjodawcy).
H. GWARANCJA
IOW udziela Kupującemu gwarancji na sprzedane towary. Warunki gwarancji
określone są w odrębnym dokumencie, doręczanym Kupującemu wraz z
fakturą VAT.
I. RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunku do
towaru sprzedanego przez IOW, na co Kupujący wyraŜa nieodwołalną
i bezwarunkową zgodę.
2. W granicach obowiązującego prawa wyłącza się odpowiedzialność IOW
za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy.
3. IOW nie ponosi odpowiedzialności za to, dla jakich celów towar
wydany Kupującemu będzie przeznaczony.
J. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaŜy i umowa zawarta na ich podstawie
podlega prawu polskiemu. Ogólne warunki sprzedaŜy stosuje się do kaŜdej
umowy sprzedaŜy zawieranej przez IOW, o ile z pisemnych ustaleń Stron nie
wynika nic innego.
2. Za zachowanie formy pisemnej uznaje się oświadczenie zaopatrzone w
podpis którejkolwiek ze Stron, w tym wydruk faksowy.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy Strony w pierwszej
kolejności będą rozstrzygać w drodze negocjacji. W razie niepowodzenia
negocjacji, kaŜda ze Stron - w terminie jednego miesiąca od daty zakończenia
negocjacji - moŜe wnieść powództwo do sądu właściwego dla miejsca
siedziby IOW.

