OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KEIM FARBY MINERALNE Sp. z o.o.
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW* z dn. 29.03.2016
§1
1.
2.
3.
4.

5.

Ogólne Warunki Sprzedaży KEIM FARBY MINERALNE Sp. z o.o. dla Przedsiębiorców regulują zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych
Przedsiębiorcom przez KEIM Farby Mineralne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży KEIM dla Przedsiębiorców mają zastosowanie do umów zawieranych z Przedsiębiorcami.
Potwierdzenie doręczenia Odbiorcy Ogólnych Warunków Sprzedaży KEIM FARBY MINERALNE Sp. z o.o. w jakiejkolwiek formie, również elektronicznej, jest
równoznaczne z ich akceptacją przez Odbiorcę.
Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży KEIM FARBY MINERALNE Sp. z o.o. dla Przedsiębiorców określenia rozumiane są w sposób następujący:
•
Ogólne Warunki – Ogólne Warunki Sprzedaży KEIM Farby Mineralne Sp. z o.o. dla Przedsiębiorców,
•
Dostawca – KEIM Farby Mineralne Sp. z o.o. we Wrocławiu,
•
Odbiorca – Przedsiębiorca działający jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej,
•
Cena towaru – cena wynikająca z cennika Dostawcy obowiązującego w dniu otrzymania zamówienia przez Dostawcę. Ceny zawarte w cenniku są cenami netto,
które zostaną powiększone o podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawiania faktury VAT. W przypadku indywidualnego
ustalenia ceny jej wysokość zostanie ustalona w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.
1
Do składania oświadczeń woli lub wiedzy wystarcza złożenie ich za pomocą poczty elektronicznej. Przepisów art. 66 §1-§3 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
§2

1.
2.
3.
4.

Umowa zostaje zawarta w wyniku potwierdzenia przez Dostawcę złożonego przez Odbiorcę zamówienia bądź realizację zamówienia.
W zamówieniu Odbiorca podaje swoje dane identyfikujące, w tym numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, ilość i rodzaj zamówionego towaru
oraz uzgodniony z Dostawcą termin i miejsce dostawy.
Dostawca zobowiązuje się wydać towar zamówiony przez Odbiorcę na warunkach i terminach określonych w zamówieniu, z tym, że Dostawca związany jest terminem
dostawy wyłącznie, gdy potwierdził ten termin na piśmie/e-mailem.
Odbiorca zobowiązany jest do odebrania zamówionego towaru i dokonania zapłaty ceny zgodnej z obowiązującym cennikiem Dostawcy lub indywidualnie
uzgodnionej ceny.
§3

1.
2.
3.
4.
5.

Zapłata na rzecz Dostawcy nastąpi na podstawie faktury VAT w terminie wskazanym przez Dostawcę w fakturze VAT.
Odbiorca nie ma prawa zatrzymania ani prawa złożenia oświadczenia o potrąceniu jakiejkolwiek należności względem Dostawcy zarówno z tytułu sprzedaży jak i
innych stosunków prawnych.
Złożenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do wstrzymania się z zapłatą za dostarczony towar.
Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Dostawcy.
Przekroczenie przez Odbiorcę ustalonych terminów płatności rodzi po stronie Dostawcy prawo domagania się odsetek. Jeśli nie uzgodniono inaczej, Dostawcy należą
się odsetki ustawowe.
§4

1.

2.
3.
4.

5.

Do momentu wykonania umowy przez Dostawcę, zastrzega on sobie prawo do zmiany ceny, parametrów technicznych oraz wielkości opakowań określonych w
zamówieniu na skutek nadzwyczajnych okoliczności, na które nie ma wpływu. O powyższym fakcie Dostawca powiadomi Odbiorcę. Nowa cena, parametry techniczne
oraz wielkość opakowań musi uzyskać akceptację Odbiorcy, w przeciwnym wypadku w terminie 7 dni od dnia odmowy Odbiorcy, Dostawca może odstąpić od umowy.
Powyższe ma zastosowanie również w wypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wyprodukowania i wydania towaru na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1. O zmianie terminu
wykonania dostawy Dostawca niezwłocznie powiadomi Odbiorcę.
Dostawca, za zgodą Odbiorcy, w wypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, może stosownie do okoliczności zmniejszyć dostawę, zawiesić jej
wykonanie do czasu ustąpienia przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia lub wykonać zamówienie w innym terminie.
Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Dostawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Odbiorcy nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zaliczają się w szczególności: niezawinione przez Dostawcę
przerwy w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, blokadami dróg, wybuchem wojny
lub powstań narodowo-wyzwoleńczych.
Niezależnie od innych uprawnień Dostawca może również odstąpić od umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Prawo to wykonywa się poprzez
złożenie Odbiorcy oświadczenia w formie pisemnej lub dokumentowej, bez konieczności wskazania przyczyny.
§5

1.
2.
3.
4.
5.

Umowę uważa się za wykonaną przez Dostawcę z chwilą wydania towaru lub z upływem terminu ustalonego dla jego odbioru – jeżeli w tym terminie towar nie został
odebrany.
Dostawca dołoży należytej staranności, aby zachować potwierdzone przez siebie terminy dostawy.
Towar będzie wydany Odbiorcy w oryginalnych opakowaniach.
Wydanie towaru przesłanego do Odbiorcy następuje osobie czynnej w lokalu wskazanym przez Odbiorcę jako miejsce dostawy towaru.
Zamówiony i dostarczony towar wolny od wad nie podlega zwrotowi. Zwrot zamawianych towarów jest możliwy jedynie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą
Dostawcy wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i dotyczy tylko towarów standardowych, oryginalnie zapakowanych, nieotwartych, w nieuszkodzonych
opakowaniach w terminie 14 dni od daty dostawy i na koszt Odbiorcy. Nie podlegają zwrotowi wszystkie towary barwione (dotyczy farb, tynków i zapraw) oraz
materiały niestandardowe – dostarczane wyjątkowo i na specjalne zamówienie Odbiorcy.
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§6
W przypadku nieodebrania towaru w ciągu 60 dni Dostawca może oddać towar na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Odbiorcy, po uprzednim wyznaczeniu
Odbiorcy dodatkowego terminu z zagrożeniem, że brak odbioru w tym terminie upoważnia Dostawcę do oddania towaru na przechowanie. Dostawca może również
wyznaczyć nowy termin odbioru. W przypadku braku odbioru w kolejnym terminie Dostawca może towar sprzedać innemu podmiotowi, zachowując uprawnienie
do dochodzenia odszkodowania od Odbiorcy. Dostawca nie jest obowiązany wyznaczać nowego terminu, jeżeli jego wyznaczenie nie jest możliwe, rzecz narażona
jest na zepsucie lub z innych względów, jeżeli Dostawcy groziłaby szkoda.
§7
1.

Odbiorca zobowiązuje się do przechowywania, stosowania i użytkowania towaru w warunkach odpowiednich dla rodzaju towaru dostarczonego przez Dostawcę.
Odbiorca oświadcza, że zna warunki przechowywania, stosowania i użytkowania towaru, które są udostępnione w kartach technicznych na stronie internetowej
Dostawcy pod adresem: www.keim.pl. Odbiorca oświadcza także, że zapoznał się również z informacjami zawartymi w kartach charakterystyki towaru (w
szczególności produktów niebezpiecznych), które są dostępne na stronie internetowej Dostawcy pod adresem: www.keim.pl.
2.
Odbiorca jest zobowiązany przy odbiorze do sprawdzenia towaru pod względem asortymentowym, ilościowym oraz, o ile to możliwe, również pod względem
jakościowym (np. w zakresie koloru, uziarnienia, braku uszkodzeń przesyłki itp.) w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków, uszkodzeń
lub różnic asortymentowych, odbiorca jest zobowiązany bezzwłocznie sporządzić protokół szkody z potwierdzeniem spedytora. Jest to warunek konieczny do uznania
reklamacji. Reklamacja winna zostać złożona niezwłocznie, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.
3.
Wszelkie reklamacje dotyczące wad towaru, których stwierdzenie możliwe jest przed jego aplikacją (np. co do koloru, uziarnienia itp.) powinny być zgłaszane
najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.
4.
Stwierdzenie przez Odbiorcę wady dostarczonego towaru winno być potwierdzone sporządzonym na tą okoliczność protokołem określającym rodzaj wad i ilość
wadliwego towaru. Reklamacja winna zostać złożona niezwłocznie, najpóźniej w terminie 2 dni od dnia stwierdzenia wady.
5.
Reklamacja dla swej ważności wymaga formy pisemnej. W reklamacji Odbiorca wskazuje: numer zamówienia, numer faktury, datę dostawy, ilość i rodzaj
reklamowanego towaru oraz rodzaj wad.
6.
Do czasu rozpatrzenia reklamacji Odbiorca zobowiązany jest przechowywać towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego uszkodzenie lub zniszczenie. W wypadku
uszkodzenia lub zniszczenia towaru Odbiorca traci prawo do jego reklamowania, chyba że do uszkodzenia lub zniszczenia doszło przy stosowaniu reguł
przechowywania określonych przed Dostawcę lub Odbiorca nie ponosi winy za te wady.
7.
W przypadku wykorzystania wadliwego towaru bądź poddania go dalszej obróbce Odbiorca traci prawo do reklamowania towaru.
8.
Odbiorca umożliwi Dostawcy udział w protokolarnym ustaleniu wad.
9.
Uznane reklamacje zobowiązują Dostawcę do usunięcia wady lub, jeśli to niemożliwe, do wymiany towaru na nowy.
10. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym przechowywaniem, stosowaniem lub użytkowaniem towaru, za błędy wykonawcze
i projektowe osób trzecich, także w przypadku, gdy Odbiorca lub osoba trzecia dokona zmian w towarze. Dostawca nie ponosi także odpowiedzialności w przypadku
zastosowania przez Odbiorcę dostarczanego towaru niezgodnie z jego technicznym przeznaczeniem.
11. Dostawca ponosi odpowiedzialność tylko za uszczerbki poniesione przez Odbiorcę w wyniku normalnego zastosowania towaru.
12. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu wad towaru jest ograniczona do wysokości wartości netto reklamowanego towaru.
§8
1.
2.
3.
4.
5.

Dostawca udziela rękojmi i gwarancji zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem, że użycie towaru po upływie terminu przydatności do użycia
wskazanego na opakowaniu wyłącza możliwość podnoszenia przez Odbiorcę roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji oraz z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
Doradztwo techniczne udzielane słownie bądź w formie pisemnej przez przedstawicieli Dostawcy stanowi fakultatywne wskazówki udzielane obok obowiązków
informacyjnych przewidzianych przez przepisy ogólne. Pomoc taka bazuje na wieloletnim doświadczeniu i ogólnej wiedzy budowlanej, nie stanowi jednak integralnej
części umowy sprzedaży i dostawy, a Dostawca nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
Odbiorca nie jest zwolniony z obowiązku sprawdzenia przydatności towarów we własnym zakresie.
Dostarczone próbki kolorów materiałów barwnych wykonane są w technice drukarskiej i ich optyczny wygląd może odbiegać od nałożonego materiału na obiekcie.
Minimalne różnice optyczne nie stanowią podstawy reklamacji.
Dostawca nie udziela rękojmi i gwarancji na towar eksportowany poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej. To samo dotyczy towaru, który został zakupiony i dostarczony
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ale po jego dostawie Odbiorca dokona wywiezienia go poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub przeniesie jego własność na
inny podmiot, który następnie dokona jego wywiezienia poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§9

1.
2.
3.

Strony będą dążyć do rozstrzygania w drodze porozumienia sporów wynikających bądź pozostających w związku z umowami zawartymi na podstawie niniejszych
Ogólnych Warunków. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.
Odbiorca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Dostawcę materiałów reklamowych przedstawiających obiekt, do którego realizacji użyto towarów dostarczonych
przez Dostawcę. Dostawca zobowiązuje się wykorzystywać te dane z najwyższą dbałością.
W sprawach nie unormowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

*Ogólne Warunki Sprzedaży KEIM dla Konsumentów są dostępne na stronie www.keim.pl.
Wrocław, 29.03.2016
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