Ogólne warunki sprzedaży firmy PRECIMET H.C.E. Sp. z o.o.

§ 1. Zawarcie umowy, cena sprzedaży.
1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej OWS) dotyczą wszystkich umów sprzedaży
zawieranych przez firmę PRECIMET H.C.E. Sp. z o.o. w Łodzi, ul. Pomorska 555 (zwanego
dalej: PRECIMET) a osobami trzecimi nie będącymi konsumentem w rozumieniu art. 22(1)
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2014.121 j.t.) tj. osobam fizycznąymi
prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi albo jednostkkami
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, która wpisana jest do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności
Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, i zawiera
umowę z PRECIMET w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez
siebie działalnością zawodową lub gospodarczą (zwanymi dalej: Kupującym) w związku
z czym do umów zawieranych między PRECIMET i Kupującym nie stosuje się postanowień
ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
2. Jeżeli PRECIMET i Kupujący uzgodnią jednorazowo lub czasowo zmianę któregoś
z postanowień, nie oznacza to zaprzestania obowiązywania pozostałych warunków OWS.
3. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są integralną częścią każdej oferty, cennika i umowy lub
zamówienia, których stroną jest PRECIMET, a złożenie lub przyjęcie oferty współpracy z
PRECIMET stanowi równocześnie akceptację OWS.
4. Zawarcie umowy pomiędzy PRECIMET i Kupującym następuje poprzez przyjęcie przez
PRECIMET zamówienia, przesłanego przez Kupującego pocztą, faksem lub drogą
elektroniczną, szczegółowo określającego zamawiane towary, wymiary oraz ich ilość, a także
termin realizacji. Umowy uważać będzie się za zawarte jeśli PRECIMET potwierdzi
Kupującemu przyjęcie zamówienia faxem, pocztą elektroniczną lub pisemnie wraz z
przedstawieniem warunków realizacji zamówienia, w tym w szczególności ceny, terminu
zapłaty ceny, miejsca, terminu i sposobu wydania towaru oraz OWS, a Kupujący nie odrzuci
tych warunków realizacji zamówienia w terminie 1 dnia od dnia ich otrzymania. Brak
odpowiedzi Kupującego w tym terminie uważa się za wyrażenie zgody na przystąpienie do
wykonania zamówienia na warunkach określonych przez PRECIMET.
5. Jeśli w warunkach potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, o którym mowa w pkt. 4. nie
wskazano, czy określona w tych warunkach cena towarów jest ceną netto, czy brutto uważać
będzie się, iż jest to cena netto, w konsekwencji czego Kupujący zapłaci PRECIMET tą cenę
powiększoną o podatek VAT w wysokości w jakiej jest on właściwy dla danych towarów.
6. PRECIMET wystawi Kupującemu fakturę VAT nie później niż 7 dni od daty dostawy. Na każdej
fakturze PRECIMET określa termin i sposób zapłaty, przy czym jeśli w potwierdzeniu przyjęcia
zamówienia, o którym mowa w pkt. 4 PRECIMET nie okreslił innego terminu zapłaty za termin
zapłaty przyjmuje się 7 dni od dna doręczenia faktury VAT Kupującemu z zastrzeżeniem § 2.3.
7. Kupujący składając w PRECIMET zamówienie oświadcza, że dysponuje wszeimi prawami do
przekazanych PRECIMET w zamówieniu informacji, w tym prawa autorskie oraz prawa
własności przemysłowej do projektów technicznych, informacji technologicznych, logotypów,
znaków towarowych, nazw własnych, rysunków i projektów graficznych, tekstów, formularzy,
skryptów, kodów źródłowych itp i zobowiązuje się zwolnć PRECIMET z wszelkiej
odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących ewentualnego
naruszenia ww. praw.
8. PRECIMET ma prawo wystawiania faktur VAT Kupującemu bez konieczności ich
potwierdzenia przez Kupującego oraz w formie elektronicznej (pliku PDF) z jednoczesnaą
rezygnacją z formy papierowej, na co Kupujący skłądając zamówienie wyraża zgodę.
9. Wyłącza się prawo dokonywania przez strony wzajemnych potrąceń, z wyjątkiem
wierzytelności niespornych lub ustalonych prawomocnym orzeczeniem sądowym.

§ 2. Dostawa towaru, przejście ryzyka
1. PRECIMET wyda Towary zamówione przez Kupującego w sposób, miejscu oraz w terminie
określonym w potwierdzeniu przyjęcia zmówienia, o którym mowa w § 1.4.
2. W przypadku dostawy środkami transportu będącymi własnością PRECIMET, towar uważa się
za dostarczony z chwilą wydania go Kupującemu. W przypadku dostawy przy udziale
przewożnika lub spedytora, towar uważa się za dostarczony z chwilą wydania go
przewoźnikowi/spedytorowi.
3. Kupujący z chwilą odnioru faktury VAT wystawionej przez PRECIMET zobowiązany jest do jej
podpisania osobiście lub przez osobe upoważnioną (po okazaniu pełnomocnictwa) pod
rygorem prawa PRECIMET do wstrzymania wydania towarów.
4. Związane z towarami ryzyko ich utraty bądź zniszczenia przechodzi na Kupującego w
momencie wydania towarów zgodnie z pkt. 2. Prawo własności towarów Kupujący nabywa w
momencie odbioru towarów zgodnie z pkt. 2 lub dokonania zapłaty PRECIMET całości ceny za
owary, w zależności od tego, która z tych okoliczności zostanie spełniona w drugiej
kolejności.
5. Jeżeli Kupujący potwierdził dostawę towaru, domniemywa się, że otrzymał również fakturę
VAT. Nieotrzymanie faktury Kupujący obowiązany jest zgłosić w ciągu 3 dni od dostawy
towaru. Bieg terminu płatności określony w fakturze rozpoczyna się od daty dostawy i brak
faktury nie powoduje jego wydłużenia.
6. W razie nie odebrania towarów przez Kupującego w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o
ich gotowości do odbioru, PRECIMET przysluguje prawo do dostarczenia towarów
Kupującemu lub wskazanemu przez niego w zamówieniu odbiorcy w wybranym przez siebie
terminie i środkami transportu, oraz do obciążenia Kupującego poniesionymi z tego tytułu
kosztami lub do sprzedaży towarów innemu Kupującemu.
§ 3. Zapłata za towar
1. Cena za towary oraz wszelkie ewentualnie mające zastosowanie rabaty i odliczenia będą
określane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, o którym mowa w § 1.4. W potwierdzeniu
tym może w szczególności zostać przewidziany obowiązek zapłaty przez Kupującego zaliczki
lub zadatku w związku z zamówieniem towarów w PRECIMET przed przystąpieniem do
produkcji towarów.
2. W przypadku opóźnienia w dokonaniu zapłaty ceny PRECIMET nalicza odsetki za zwłokę, w
wysokości odsetek w wysokości aktualnej 4-krotnosci stopy procentowej kredytu
lombardowego NBP od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
3. W przypadku opóźnień w dokonaniu zapłaty ceny PRECIMET ma prawo wstrzymać produkcję
następnych partii towarów do czasu uregulowania zaległości oraz skrócić termin płatności
kolejnych faktur do 3 dni, lub wedle własnego wyboru – żądać zaliczki w wysokości do 100%
wartości zamówienia przed przystapieniem do produkcji kolejnej partii towarów.
Kupującemu nie przysłuują w takiej sytuacji żadne roszcenia dotyczące opóxnienia w terminie
wykonania towarów.
4. Cena za towary obejmuje koszty opakowania, załadunku, oraz magazynowania towarów do
momentu wydania towarów Kupującemu o ile w potwierzeniu przyjęcia zamówienia, o
ktorym mowa w § 1.4 nie postanowiono inaczej.
5. Za dzień zapłaty poczytywać będzie się dzień uznania rachunku bankowego PRECIMET
wskazanego w fakturze VAT kwotą objętą fakturą VAT.

§ 4. Odpowiedzialność stron, gwarancja, reklamacje
1. Strony wyłączają odpowiedzialność PRECIMET w stosunku do Kupującego z tytułu szkód
wyrządzonych osobom trzecim przez towary dostarczane Kupującemu przez PRECIMET
(odpowiedzialność za produkt niebezpieczny). Kupujący zobowiązany jest również do
zwolnienia PRECIMET z wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do PRECIMET z tytułu
odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.
2. PRECIMET nie udziela gwarancji na dostarczone towary, chyba że w potwierdzeniu przyjęcia
zamówienia, o którym mowa w § 1.4 postanowiono inaczej i PRECIMET wraz z wydaniem
towarów wydał Kupującemu dokument gwarancyjny- w sytuacji takiej warunki gwarancji
określa ten dokument.
3. Uprawnienia Kupującego wynikające z przepisów o rękojmi za wady fizyczne ulegają
wyłączeniu, na podstawie art. 558 K.C.
4. Jeśli PRECIMET zgodnie z postanowieniem pkt. 2 udzieli Kupującemu gwarancji strony
wyłączają możliwość przeniesienia przez Kupującego jego uprawnień wynikających z takiej
gwarancji na podmiot trzeci, w szczególności w przypadku dalszej sprzedaży towarów takim
podmiotom przez Kupującego.
§ 7. Poufność
1. Strony zobowiązują się zachować informacje dotyczące drugiej strony w tajemnicy i nie
wykorzystać takich Informacji w sposób inny niż niezbędny dla celów wzajemnej współpracy.
W szczególności Kupujący zobowiązuje się nie udostępniać podmiotom trzecim Informacji
dotyczących finansowych warunków współpracy stron oraz cen po jakich nabywa towary od
PRECIMET.
2. W przypadku naruszenia przez Kupującego zobowiązania, o którym mowa w pkt. 1
zobowiązany będzie on do zapłaty na rzecz PRECIMET kary umownej w wysokości 10 000 zł
za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania do
pełnej wysokości szkody.
§ 6. Odstąpienie od umowy, siła wyższa, rozstrzyganie sporów
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Kupujący zobowiązany jest do informowania PRECIMET o wszelkich zmianach w jego sytuacji
prawnej i finansowej, a zwłaszcza o zmianach w strukturze właścicielskiej, postępowaniach
upadłosciowych i naprawczych, których jest stroną
3. W przypadku zaistnienia siły wyższej, okresy i terminy dostawy towarów ulegają
odpowiedniemu przesunięciu.
4. PRECIMET i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w
związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności
polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy
dla miejsca siedziby PRECIMET w oparciu o przepisy prawa polskiego.
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