
 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG REALIZOWANYCH PRZEZ

KADET IZOLACJE OGNIOTRWAŁE

§1.Postanowienia ogólne

1.Ogólne  warunki  sprzedaży  towarów  i  usług  /dalej:  OWSTiU/

określają zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży wyrobów i

usług  oferowanych  przez  KADET  IZOLACJE

OGNIOTRWAŁE  /dalej KADET/ dla Kupującego.

2.Kupujacym  w  rozumieniu  niniejszych  OWSTiU  jest

przedsiębiorca  tj.  osoba  prawna  ,jednostka  organizacyjna  nie

posiadająca osobowości  prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca

działalność  gospodarczą   na  podstawie  odpowiedniego  wpisu  do

ewidencji  działalności  gospodarczej  prowadząca  we  własnym

imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

  

3.OWSTiU  określają  zasady  zawierania   umów  sprzedaży

wyrobów i świadczenia usług przez Kadet oraz stanowią integralną

część  wszystkich  umów  sprzedaży   i  świadczenia  usług

zawieranych przez KADET i Kupującego. KADET i Kupujący są

w treści OWSTiU łącznie nazywani: Stronami.

4. OWSTiU wiążą  Strony z  chwilą  przyjęcia  oferty  Kadet  przez

Kupującego  zawierającej  link  do  strony   na  której  znajdują  się

OWSTiU.

§2. Warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług

1.Wyroby KADET są produkowane oraz usługi są  świadczone na

podstawie indywidualnych zamówień,  których realizacja  wymaga

zwykle  sporządzenia  technicznej  dokumentacji   opisowej.

Kupujący  dokonuje  złożenia  zamówienia  w sposób  wskazany  w

niniejszych  OWSTiU  w § 2 ust 4 , na podstawie oferty KADET

przesłanej w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faksem.

2. Oferta będzie zawierać co najmniej:

a/ wstępną specyfikację produktów i usług,

b/ cenę netto wyrażoną w PLN lub Euro, 

c/ warunki płatności w tym termin zapłaty ceny,

d/ prognozowany termin realizacji umowy.

3. Oferta  jest  wiążąca  przez  30 dni,  chyba   że  w  samej  ofercie

określono inny termin.  

4. Zamówienie Kupującego powinno zawierać co najmniej:

- wskazanie właściwej oferty której dotyczy, 

- specyfikacji  zamawianych  produktów  lub  usług,

zgodnie z oznaczeniami zawartymi w ofercie, 

- wymagany  termin  dostawy  towaru  lub  usługi,  nie

krótszy niż termin prognozowany wskazany w ofercie,

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru towaru

lub usługi,

- miejsce dostaw towaru 

3.  Wszelkie  oczywiste  pomyłki,  błędy  drukarskie  ,  maszynowe,

rachunkowe nie mogą stanowić podstawy do podnoszenia roszczeń

ze strony Kupującego.

4.  Zawarcie  umowy  między  Stronami  następuje  na  warunkach

określonych  w  potwierdzeniu  zamówienia  przez  KADET  oraz

wynikających  z  OWSTiU.  Zawarcie  umowy  następuje  z  chwilą

przyjęcia oferty bez zastrzeżeń.. Ewentualne zmiany i uzupełnienia

umowy  wymagają  formy  pisemnej  /lub  mailowej/  pod  rygorem

nieważności.  Wszelka  dokumentacja  ofertowa  i  projektowa

stanowi  własność  KADET i  bez  jego  pisemnej  zgody  nie  może

zostać  powielana  ani  udostępniana  osobom  trzecim  pod rygorem

ponoszenia  skutków  prawnych  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami prawa.

5. KADET zastrzega sobie prawo do żądania od  Kupującego przed

zawarciem umowy:

a/  aktualnego  odpisu  z  Rejestru  Przedsiębiorców,  Krajowego

Rejestru   Sądowego  lub  wydruku  z  Centralnej  Ewidencji

Działalności Gospodarczej,

b/ decyzji o nadaniu numeru REGON,

c/decyzji o nadaniu numeru NIP, 

d/ okazania dokumentów tożsamości osób zawierających umowę.

6. KADET zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego – przed

przystąpieniem do realizacji zamówienia , ustanowienia – na rzecz

KADET, zabezpieczeń w postaci:

a/ gwarancji bankowej   

b/ polisy ubezpieczeniowej

c/ akredytywy dokumentowej

d/ cesji wierzytelności

e/ weksla własnego z klauzulą „bez protestu”

f/ poręczenia osób trzecich
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7. Termin  realizacji  umowy  wskazany  przez  KADET  w  ofercie

/potwierdzeniu zamówienia/ może ulec przedłużeniu w przypadku

wystąpienia  okoliczności  za  które  KADET  nie  ponosi

odpowiedzialności, w szczególności działania siły wyższej.

8.Kupujacy  jest  zobowiązany  wyznaczyć  kompetentnego

przedstawiciela  w celu  dokonania  odbioru  przedmiotu  umowy  w

terminie wyznaczonym przez KADET.

§3 .Cena i warunki płatności

1. 0ferta  zawiera wyłącznie  ceny netto wyrażone w odpowiedniej

walucie.  Każdorazowo  do ceny zostanie  doliczony podatek  VAT

według aktualnie obowiązującej stawki.

2.  Ceny  nie  obejmują  również  kosztów  pomiarów,  montażu  i

transportu chyba że Strony pisemnie ustalą inaczej.

3.  Kupujący  jest  zobowiązany  do  terminowego  regulowania

płatności  na  rzecz  KADET  na  rachunek  wskazany  w  fakturze,

chyba  że  Strony postanowiły  inaczej.  W przypadku  opóźnień  w

dokonywanych  płatnościach  KADET  może  naliczyć  odsetki

ustawowe.

4. Za dzień  zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego

KADET.

5.  KADET  ma  prawo  wstrzymać  wykonanie  wszystkich  lub

niektórych  umów  zawartych  z  Kupującym  a  także  wstrzymać

przyjęcie  do  realizacji  nowych  zamówień  składanych  przez

Kupującego  w  razie  powstania  jakiejkolwiek   opóźnienia  w

płatności wymaganych faktur.

6. Kupujący upoważnia  KADET do wystawiania  faktur VAT bez

podpisu  osoby  upoważnionej  oraz  do  ich  odbierania  w  imieniu

Kupującego,  a  także  do  przesyłania  ich  na  wskazany  do

korespondencji  adres  Kupującego.  Strony  zgodnie  mogą  również

ustalić możliwość wystawiania faktur elektronicznych. 

§ 4. Prawo własności

KADET  zastrzega  sobie  prawo  własności  towaru  będącego

przedmiotem  umowy  sprzedaży   do  czasu  zapłacenia  całkowitej

ceny przez Kupującego.

§. 5 Ryzyko

1.Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi

z  chwilą  wydania  towaru  na   Kupującego.  Jeżeli  towar  ma  być

przesłany    przez    KADET    do   wskazanego  przez  Kupującego

miejsca,  to  wydanie  następuje  z  chwilą  powierzenia  towaru

przewoźnikowi.

2.Jeżeli Kupujący dopuści się opóźnienia  z odebraniem towaru na

skutek  przyczyn  ,  za  które  odpowiada  Kupujący  ,ryzyko

przypadkowej  utraty  lub  uszkodzenia  towaru  przechodzi  na

Kupującego z dniem następnym po dniu umówionego odbioru.

3.W sytuacji   dostarczenia  towaru  na  miejsce  przeznaczenia  za

pośrednictwem  przewoźnika   Kupujący  obowiązany  jest  zbadać

niezwłocznie  przesyłkę  pod  kątem  wad,  ubytków  i  innych

uszkodzeń w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli

Kupujący  stwierdził,  że  w  czasie  przewozu  nastąpił  ubytek  lub

uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności

niezbędnych  do  ustalenia  odpowiedzialności  przewoźnika  ,  w

szczególności  sporządzić  odpowiedni  protokół   odbioru  ze

wskazaniem  zakresu  danej  szkody.  Obowiązany  jest  również  w

takim  przypadku  powiadomić  KADET,  nie  później  jednak  niż

następnego dnia  roboczego po dniu  dostawy,  pod rygorem utraty

roszczeń odszkodowawczych wobec KADET z tego tytułu.

§ 6. Gwarancja i Rękojmia

1.KADET udziela gwarancji  Kupującemu na sprzedany towar na

okres 24 miesięcy od daty dostarczenia  towaru, chyba  że zawarta

umowa przewiduje inaczej.

2  .KADET  zobowiązany   jest  do  usunięcia  na  swój  koszt  wad

fizycznych  wyrobu  lub  dostarczenia   wyrobu  wolnego  od  wad

jeżeli wady te  zostaną  ujawnione  w okresie gwarancji i powstaną.

z  powodu:  wadliwej  konstrukcji,  zastosowania  niewłaściwych

materiałów  i  niewłaściwego  wykonania.  KADET  decyduje  czy

wadliwy  wyrób wymaga naprawy czy  wymiany.

3  .Gwarancja  nie  obejmuje  usterek,  wad  i  uszkodzeń  wyrobu

powstałych  na skutek:

-  niewłaściwej  eksploatacji,  nieautoryzowanego  przez  

KADET montażu oraz  ingerencji osób trzecich

 niewłaściwego  składowania  ,  zastosowania  lub

obsługi
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-  działania  czynników  zewnętrznych  takich   jak;  

uszkodzenia mechaniczne,  termiczne i chemiczne / nie  

uwzględnionych  w umowie/                              

4 .Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

5. W przypadku jakichkolwiek świadczeń serwisowych po upływie

okresu  gwarancji,  KADET   może  się  ich  podjąć,  ale  na

indywidualnie  określonych  zasadach  przez  Strony,  za  odrębnym

wynagrodzeniem.

6  .KADET  ponosi  odpowiedzialność  względem  Kupującego  za

wykonanie  i  montaż  produktu  wyłącznie  w  przypadku,  gdy

pomiary,  przed  przyjęciem  zamówienia,  sporządzali  pracownicy

KADET.  KADET  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  poprawność

montażu produktu, jeżeli  dany wyrób jest wykonany na podstawia

danych   /  np.  rysunków  technicznych  oraz  pomiarów/

dostarczonych przez Kupującego.

7.  W  przypadku  gdy  izolowane  urządzenia,  po  wykonaniu

pomiarów,  zostaną zmodyfikowane, uniemożliwiając prawidłowy

montaż wyrobu, odpowiedzialność KADET zostaje automatycznie

wyłączona. 

8 .KADET nie  ponosi odpowiedzialności  za  poprawność danych

warunkujących właściwe działanie  wyrobu,  jeśli  dany wyrób jest

wykonany na podstawie  danych / np. rysunków technicznych oraz

pomiarów/ dostarczonych przez Kupującego. 

§ 7.. Rozwiązanie Umowy

1.KADET  ma  prawo  niezwłocznie  odstąpić  od  umowy  w  razie

naruszenia przez drugą  stronę jakichkolwiek postanowień umowy,

gdy  kupujący,  pomimo  pisemnego  wezwania  i  wyznaczenia

dodatkowego  realnego  terminu  do  zaprzestania  naruszeń,  nadal

narusza umowę.

2.Kupujący  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  w  razie  naruszenia

postanowień  umowy  przez  KADET  i  nie  zaprzestania  naruszeń

mimo  wyznaczenia  dodatkowego  realnego  terminu  wykonania

umowy przez KADET.

§ 8 .Postanowienia Końcowe

1.Żadna ze Stron nie będzie  odpowiedzialna za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy

sprzedaży spowodowane  przez  siłę  wyższą.  Poprzez  siłę  wyższą

Strony rozumieją zdarzenia nadzwyczajne, niezależne od danej 

strony,  niemożliwe  do  przewidzenia  i  do  zapobieżenia,  także

wówczas,  gdy   jego  uniknięcie  wymagałoby   podjęcia  działań,

których koszty  przewyższałyby  możliwe do ocalenia korzyści; w

szczególności  za  przypadki  siły  wyższej  uważa  się:  wojnę,

kataklizm  naturalny  jak  trzęsienie  ziemi  lub  powódź,  eksplozję,

pożar, etc.

2. Niniejsze OWSTiU  stanowią integralna część   każdej  umowy

sprzedaży  /świadczenia  usług/  i  obowiązują  w  pełnym  zakresie,

chyba że w umowie sprzedaży  postanowiono inaczej.

3.  Wszelkie  spory  mogące  wyniknąć  z  zawartych  umów,  jak

również  wątpliwości  dotyczące  zakresu  stosowania  umowy  jak  i

ciążących  na  stronach  prawach  i  obowiązkach  sa  rozwiązywane

polubownie.  W  przypadku  jednak,  gdy  strony  nie  znajdą

polubownego  rozwiązania  sporu,  właściwym  sądem  do

rozpoznania sporu będzie właściwy rzeczowo sąd dla KADET. 

4.  W  przypadku  gdy  którekolwiek  z  postanowień  niniejszych

OWSTiU  oraz  pozostałych  ustaleń  wiążących  Strony  jest  lub

miałby  być  nieskuteczny  lub  niewykonalny  w  przyszłości,  nie

narusza to ważności pozostałych postanowień OWSTiU i umowy.

5.OWSTiU  podlegają  prawu  polskiemu,  a  w  sprawach

nieuregulowanych  niniejszymi  OWSTiU  mają  zastosowanie

przepisy prawa polskiego.
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