Ogólne warunki sprzedaży obowiązujące od dnia 01.01.2011 roku
dotyczące sprzedaży wyrobów Kraty Mostostal Kraków Sp. z o. o.

§3

Informacje ogólne/ zawieranie umów
§1
1.

2.

3.

4.

5.

Przedstawione warunki obowiązują we wszystkich umowach
dot. Produktów Kraty Mostostal Kraków Sp. z o. o.
zawieranych przez Kraty Mostostal Kraków Sp. z o. o.
zwany dalej Wykonawcą.
Odmienne
warunki
umowy
proponowane
przez
Zamawiającego obowiązują tylko wówczas, gdy zostały
zaakceptowane przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny i
na piśmie. Dotyczy to w szczególności dodatkowych
zastrzeżeń umownych dokonywanych telefonicznie lub
w inny sposób, a także uzgodnień bezpośrednio
dokonywanych z pracownikami Działu TechnicznoHandlowego Kraty Mostostal Kraków Sp. z o. o.
(Wykonawcy).
W razie wątpliwości uznaje się, że pracownicy inni niż
wymienieni w pkt 2 nie są uprawnieni do uzgadniania zmian
warunków handlowych dotyczących wyrobów Kraty
Mostostal Kraków Sp. z o. o..
Wykonawca zobowiązuję się wykonać i sprzedać
Kupującemu wyroby, a Kupujący zobowiązuje się wyroby
odebrać i zapłacić Wykonawcy w określonym terminie.
Wykonawca zapewnia opakowanie wykonanych wyrobów
według wewnętrznych standardów firmy.

1.

2.

3.

Ceny i warunki płatności za świadczone usługi
§4
Ceny podawane przez Wykonawcę na rynku krajowym w
ofertach, cennikach i innych informacjach są wyrażone
wyłącznie w walucie polskiej (polskich złotych) i są
cenami netto.

§5
1.

§2
Wszelkie umowy realizowane będą po dokonaniu pisemnego
potwierdzenia ich przez Zamawiającego i Wykonawcę.
2.
Oferty kierowane przez Wykonawcę do nieokreślonego
bliżej kręgu odbiorców nie są dla niego wiążące i w każdej
chwili mogą być przez Wykonawcę cofnięte lub zmienione.
3.
Zamówienie złożone przez Zamawiającego u Wykonawcy
powinno zawierać:
- termin odbioru/ wysyłki towaru ustalony między Wykonawcą a
Zamawiającym
- wymagania techniczne niezbędne do jego identyfikacji (np.
powołanie się na propozycję Wykonawcy , jeżeli zamówienie było
poprzedzone ofertą , czytelną dokumentację (w formacie .dwg)
- cenę ustaloną między Wykonawcą a Zamawiającym
- formę płatności ustaloną między Wykonawcą a Zamawiającym
- oświadczenie właściciela firmy lub prokurenta o wyrażeniu zgody
na wystawienie faktury bez podpisu
- czytelny podpis i pieczątkę firmową imienną właściciela,
prokurenta bądź osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w
firmie (wraz z pisemnym upoważnieniem)
- do zamówienia Zamawiający zobowiązany jest dołączyć wyciąg
z KRS bądź z ewidencji działalności gospodarczej.
4.
Wyroby wykonywane przez Wykonawcę są wg. WTWK
(Warunkach Technicznych Wykonania Krat dostępnych na
stronie internetowej Wykonawcy)
5.
Wyroby wykonane według standardów Kraty Mostostal
Kraków Sp. z o. o.
6.
Wyroby wykonywane są wg DIN 24531, DIN 24537,
RAL - GZ 638
7.
Wszelkie zmiany wprowadzone do zamówienia przez
Zamawiającego mogą wpłynąć na zmianę wartości i terminu
realizacji zlecenia.

Na dostarczone przez Wykonawcę w trakcie realizacji
zamówienia (np. szkice, wzory) zastrzegamy sobie
wszelkie prawa, w tym prawo własności przemysłowej
i prawa autorskie. Tego typu dokumenty nie mogą zostać
udostępnione osobom trzecim bez zgody Wykonawcy.
Dane techniczne zawarte w katalogach reklamowych mają
charakter orientacyjny. Wykonawca zastrzega sobie prawo
do ich zmiany w każdej chwili.
W przypadku braku mat takich jak w zamówieniu
Zamawiającego, Wykonawca zastrzega sobie prawo do
zmiany na mniejsze oczko.

1.

2.

Każda partia zamówienia odbierana przez Zamawiającego
będzie fakturowana zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 roku w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od
towarów i usług (Dz. U. Nr 224 poz. 1799 z późn. zm.).
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiana
faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§6
1.

2.
3.

Termin zapłaty należności powinien nastąpić zgodnie z
terminem podanym na fakturze, niezależnie od
ewentualnych reklamacji.
Za termin zapłaty uważa się termin wpływu środków na
konto Wykonawcy.
Koszty przelewu bankowego i inne wydatki związane z
zapłatą ponosi Zamawiający i nie mogą one pomniejszać
należności za usługi wykonane przez Wykonawcę.

§7
1.

2.

Wykonawca zastrzega sobie prawo, że do czasu całkowitej
zapłaty za dostarczone wyroby, pozostają one własnością
Wykonawcy.
Wykonawca zastrzega sobie prawo w przypadkach, gdy
sprzedaż odbywa się z odroczonym terminem płatności do
wydania towaru dopiero po otrzymaniu od Zamawiającego
gwarancji zapłaty.

§8
1.

2.

3.

4.

Uiszczenie należności za pomocą czeku lub weksla jest
możliwe tylko wtedy, gdy taki sposób zapłaty został
wcześniej uzgodniony z Wykonawcą.
W przypadku uiszczenia należności, dokonanego w sposób
określony w pkt 1 §8, wszelkie koszty związane z zapłatą
obciążają Zamawiającego.
Płatność dokonana przy pomocy weksla lub czeku
powoduje wygaśnięcie wierzytelności dopiero wówczas,
gdy Wykonawca może dysponować kwotą określoną na
wekslu lub czeku.
Zamawiający dopuszcza rozliczenia w postaci kompensaty
lub cesji wierzytelności na banki, instytucje finansowe i
ubezpieczeniowe.
§9

1.

2.

W przypadku opóźnienia w zapłacie, Wykonawca ma
prawo do naliczania Zamawiającemu odsetek za
nieterminowe regulowanie należności w wysokości
ustawowej.
Wykonawca może określić limit zadłużenia, którego
przekroczenie może spowodować odstąpienie od umowy z
winy Zamawiającego.

Terminy dostaw/ odbiór elementów
§10
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Po otrzymaniu informacji o zrealizowanym zleceniu
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie dokonać
odbioru zamówionego towaru.
Odbioru towarów można dokonywać tylko po okazaniu
upoważnienia wystawionego na nazwisko osoby
odbierającej. Stosowne upoważnienie do odbioru
elementów można przesłać faksem.
Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru najpóźniej w ciągu
pięciu dni roboczych po otrzymaniu informacji o
zrealizowaniu usługi lub jeżeli nie uzgodni terminu
odbioru elementów uważa się, że popadł on w opóźnienie
wraz z upływem piątego dnia roboczego po odebraniu
informacji o realizacji usługi.
Koszty magazynowania zamówionego towaru wynoszą
1 % wartości usługi za każdy dzień opóźnienia licząc od
dnia piątego po otrzymaniu informacji o zrealizowaniu
usługi lub od dnia ustalonego pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą. Koszty te ponosi Zamawiający.
Wraz z przekazaniem Zamawiającemu zamówionych
towarów
przechodzi
także
na
Zamawiającego
odpowiedzialność za przypadkowe uszkodzenia lub utraty.
Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod
wskazany adres na terenie Polski transportem własnym
Spółki lub pocztą kurierską albo mogą być odebrane przez
Zamawiającego bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym
firmy Kraty Mostostal Kraków Sp. z o. o. 32-090
Januszowice gm. Słomniki k. Krakowa. Ewentualne opłaty
za dostawę produktów są ustalane indywidualnie.
Rozładunek zamówionego towaru w miejscu dostarczenia
leży po stronie zamawiającego.
Kupujący ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia pod
względem jakościowym jak i ilościowym sprzedanych
towarów niezwłocznie po ich otrzymaniu.

§11
1.

2.

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby dotrzymać
ustalonego terminu dostawy lub terminu wymaganego
przez Zamawiającego jednakże Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za odstępstwa od ustalonych terminów,
w przypadku, gdy nie wynikają one z jego wyłącznej winy.
Jeżeli terminowe wykonanie usługi nie jest możliwe z
powodu siły wyższej lub jakiejkolwiek innej przyczyny,
której nie można było przewidzieć ani

uniknąć pomimo zachowania należytej staranności,
Wykonawca
ma
obowiązek
powiadomienia
Zamawiającego o zaistniałym fakcie i uzgodnienia
następnego terminu odbioru elementów.

Gwarancja
§12
1.
2.

Wykonawca udziela 2-letniej gwarancji na swoje wyroby.
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru
elementów lub od daty zawiadomienia Zamawiającego o
przygotowaniu elementów do odbioru.
3.
Zgłoszenie przez Zamawiającego ujawnionych usterek
winno być dokonane niezwłocznie po wykryciu usterek
pod rygorem utraty praw wynikających z gwarancji.
4.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
gwarancji w przypadku gdy wyroby były używane przez
Zamawiającego niezgodnie z przeznaczeniem.
5.
Gwarancją nie są objęte:
•
uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku
nieprawidłowej eksploatacji wyrobów;
•
uszkodzenia powstałe poprzez nieprawidłowe
magazynowanie
•
uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego
przeładunku, montażu bądź przeróbek.
Wykonawca jest zobowiązany wywiązać się z obowiązków
6.
dot. reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia
przyjęcia reklamacji.
7.
Jeżeli naprawa reklamacyjna, napotyka trudne do
przezwyciężenia
przeszkody,
w
szczególności
spowodowane siłą wyższą lub jakąkolwiek inną przyczyną,
której nie sposób było przewidzieć ani uniknąć pomimo
należytej staranności, to termin określony w pkt 6 ulega
przedłużeniu i zostaje uzgodniony pomiędzy Kupującym a
Wykonawcą.
§ 13
Zmiany konstrukcyjne elementów dokonane po odbiorze towaru
powodują utratę praw do gwarancji.
§ 14
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń elementów spowodowanych
nadmiernie długim ich składowaniem przez Wykonawcę.

Postanowienia końcowe
§ 15
Zmiany postanowień zawartych w niniejszych warunkach dokonują
Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16
W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej jak i innych sprawach
nieuregulowanych postanowieniami Ogólnych Warunków Sprzedaży
będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 17
Ewentualne spory wynikłe z realizacji zamówienia strony będą
próbowały rozstrzygnąć polubownie. W przypadku nie dojścia do
ugody, spory będą podlegały pod rozstrzygnięcie właściwego sądu
powszechnego dla miasta Kraków.
§ 18
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez
Zamawiającego niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wyrobów
Kraty Mostostal Kraków Sp. z o. o. na rynek krajowy.

