Marmurex System Janusz Mieszała
ul. Rudna 30 B
42-530 Dąbrowa Górnicza
Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy.
I. Definicje:
Sprzedający – Marmurex System Janusz Mieszała ul. Rudna 30 B, 42-530 Dąbrowa Górnicza
Nip: 629-159-49-05
Kupujący -

Podmiot (osoba fizyczna lub prawna) krajowy lub zagraniczny z

którym

łączą

Sprzedającego stosunki prawne wynikające z zawarcia umowy sprzedaży, umowy
zakupu

lub innej umowy o charakterze handlowym. Kupującym jest również

dokonujący zakupu bez zawarcia pisemnej umowy,
Umowa -

oznacza umowę sprzedaży lub zakupu towarów handlowych, wyrobów, produktów,
materiałów, usług ze Sprzedającym(Kupującym) niezależnie od od przyjętej przez
Strony formy,

Towary -

towary, wyroby, produkty, usługi znajdujące się w ofercie handlowej Marmurex System,

Przewoźnik – podmiot realizujący na rzecz Kupującego transport produktów, w tym na polecenie Sprzedającego.
II. Zakres stosowania Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy
1.Niniejsze warunki sprzedaży i dostawy, określone jako OWSiD lub Ogólne Warunki stanowią ogólne warunki umów
w rozumieniu art. 384 k.c. Ogólne warunki stosuje się do sprzedaży i dostawy Towarów przez Marmurex System z
siedzią w Dąbrowie Górniczej na rzecz kupujących

lub odbiorców. Stanowią one integralną część umów oraz

zamówień i obowiązują obie Strony umowy, jeżeli strony nie uzgodnią wyraźnie odmiennych postanowień.
III. Zawarcie umowy
1. Ogłoszenia, reklamy,cenniki, katalogi oraz inne materiały reklamowe i handlowe pochodzące od Marmurex System
nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
2. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez Kupującego zamówienia.
3. Zamówienie jest dla Sprzedającego wiążące jeżeli otrzyma je na piśmie, faksem lub e-mailem.
4. Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia i zrealizowania zamówienia Kupującego. Ponadto na warunkach
określonych niniejszymi OWSiD

Marmurex System jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy realizacji

zamówienia już potwierdzonego.
5. Na podstawie zawartej umowy Kupujący zobowiązuje się dokonać zapłaty za zamówiony towar i upoważnia
Sprzedającego do wystawienia faktur bez jego podpisu.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji zamówienia przy jednoczesnym określeniu terminu
dostarczenia pozostałej partii zamówionych produktów.
IV. Cena i warunki płatności
1. Cena Towarów jest ustalana na podstawie cennika Marmurex System z dnia wystawienia faktury lub odrębnej
pisemnej informacji przesłanej Kupującemu. Sprzedający zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów,
rabatów oraz organizowania promocji związanych z produktami.
2. Cena będzie płatna w sposób i w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez Sprzedającego. Termin
płatności jest liczony od daty wystawienia faktury.
3.Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4. W przypadku opóźnienia z zapłacie Towary, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej
5. Marmurex System ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Kupujący w
istotny sposób narusza swoje obowiązki wynikające z Umowy. Kupujący dopuszcza się istotnego naruszenia umowy,
między innymi w sytuacjach gdy:
a)

nie reguluje w terminie swoich płatności,

b) złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub postępowania naprawczego,
c)

złożono wniosek o likwidację lub upadłość w stosunku do Kupującego,

d) cały majątek Kupującego lub jego część podlega zarządowi przymusowemu.
6. W związku ze skorzystaniem przez Sprzedającego z uprawnienia do wstrzymania realizacji zamówień, Kupującemu
nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedającego.
7. Złożenie reklamacji lub innych zastrzeżeń nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny.
V. Realizacja dostaw
1. Sprzedawca jest zobowiązany wydać a Kupujący odebrać zamówione Towary w miejscu i czasie określonym przy
przyjęciu zamówienia do realizacji. W razie opóźnienia w odbiorze przez Kupującego, koszty składowania Towaru
obciążają Kupującego.
2.Przekazanie towarów Kupującemu następuje na podstawie dowodu WZ lub faktury.
VI. Rękojmia
1. Kupujący ma obowiązek dokładnego sprawdzenia Towaru pod względem ilości, jakości oraz zgodności z
zamówieniem niezwłocznie z chwilą

jego otrzymania pod rygorem utraty uprawnień z tytułu

roszczeń

odszkodowawczych.
2. Wszelkie ewentualne braki winny być stwierdzone w formie protokołu reklamacyjnego, sporządzonego w dniu
odbioru Towarów i podpisanego przez osobę upoważnioną do odbioru oraz Przewoźnika i/lub przedstawiciela
Sprzedającego.
3. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad Towarów jest ograniczona do : wymiany wadliwych Towarów na
wolne od wad albo obniżenia ceny- stosowanie do wyboru Sprzedawcy. Inne roszczenia Kupującego z tytułu wad
Towarów zostają wyłączone.
3.Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona: jeżeli reklamowane Towary zostały przerobione,
zmienione lub były przechowywane w niewłaściwych warunkach. Wszelkie prawa Kupującego wynikające z rękojmi
oraz z tytułu braków ilościowych wygasają, jeżeli Kupujący nie odnotuje zastrzeżeń na dokumencie dostawy lub na
liście przewozowym.
VII. Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Kupującego jest ograniczona do rzeczywistej straty, nie
więcej niż do wysokości wartości zamówienia.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie swoich zobowiązań jeśli
wystąpią zdarzenia pozostające poza kontrolą Sprzedającego (siła wyższa). Siła wyższa obejmuje w szczególności:
a)

Okoliczności pozostające poza kontrolą ludzką

b) klęski żywiołowe np. pożar, powódź
c)

decyzje władz państwowych

d) strajk,wojna, zamieszki,embargo, braki w dostawach
e)

uciążliwe warunki atmosferyczne( zawieje, zamiecie śnieżne, inne)

VIII. Zastrzeżenie prawa własności
1. Do czasu pełnej zapłaty za towary pozostają one własnością Sprzedającego.

2.W przypadku opóźnienia w zapłacie Sprzedający ma prawo żądać zwrotu odebranych, a nie zapłaconych Towarów, na
koszt Kupującego co do których przysługuje Sprzedającemu prawo własności .
IX . Przejęcie ryzyka i przeniesienie prawa własności
1. Odpowiedzialność Sprzedającego za Towary przechodzi na Kupującego w zależności od

sposobu realizacji

dostawy :
a)

Jeżeli towar jest odbierany w magazynie Sprzedającego przez Kupującego lub przez osobę przez niego
wskazaną(w tym przez spedytora/firmy kurierskiej, jeżeli działa on na rzecz Kupującego) ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów/przeniesienie prawa własności przechodzi na Kupującego z
chwilą wydania Towarów.

b) Jeżeli Towar jest dostarczany własnym transportem Sprzedającego ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Towarów/przeniesienie prawa własności

przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia

Towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego.
c)

Jeżeli Towar dostarczany jest za pośrednictwem spedytora/firmy kurierskiej, który działa na rzecz
Sprzedającego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów/przeniesienie prawa własności
przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Towarów.

d) Jeżeli Towar jest pozostawiany w miejscu wskazanym przez Kupującego odpowiedzialność z tytułu utraty i
uszkodzenia Towaru/przeniesienie prawa własności

przechodzi na Kupującego z chwilą pozostawienia

Towaru w uzgodniony sposób do dyspozycji Kupującego.
X. Zwroty
1. Zwrot Towaru może odbywać się tylko po wcześniejszych ustaleniach i zgodzie Sprzedającego.
2. Zwracany Towar musi być nieużywany, nieuszkodzony i wolny od wad .
3. Zwrot Towaru następuje na koszt Kupującego.
XI. Postanowienia końcowe
1. Umowa podlega prawu polskiemu, ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją dostaw podlegają
rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Sprzedającego.
2. Akceptując OWSiD Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz
podmioty działające na jego zlecenie, w związku z realizacją umowy sprzedaży i dostawy towarów będących w ofercie
Sprzedającego. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o
ochronie danych osobowych(Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 ze zm.) w szczególności ma on prawa wglądu we własne
dane.
Dąbrowa Górnicza 01.01.2015 r

