OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

1. Niniejsze „Ogólne warunki dostawy”, zwane poniżej „Warunkami”, określają ramowe warunki
umowy, na mocy której „TERIEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 63 – 800 Gostyń,
ul. Lipowa 2 A, zwana poniżej „Dostawcą”, zobowiązuje się do wytworzenia oraz sprzedaży podmiotowi
składającemu zamówienie, zwanemu dalej „Zamawiającym”, rzeczy szczegółowo opisanych
w zamówieniu, o którym mowa w pkt. 4. poniżej, zwanych poniżej „Towarami” a Zamawiający,
zobowiązuje się do odebrania ww. rzeczy oraz zapłaty Dostawcy ceny za wytworzone i sprzedane
rzeczy.
2. Do zawarcia umowy wskazanej w pkt. 1. Warunków dochodzi na skutek przesłania przez Dostawcę
Zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia zgodnego postanowieniami pkt. 6.
Warunków, złożonego przez Zamawiającego oraz upływ 24 godzin od chwili przekazania
Zamawiającemu przez Dostawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. Zamawiający w terminie 24 godzin od chwili otrzymania od Dostawcy potwierdzenia przyjęcia
zamówienia do realizacji może złożyć Dostawcy oświadczenie, że nie akceptuje niniejszych „Ogólnych
warunków dostawy”, a w konsekwencji, że odstępuje od zawarcia umowy z Dostawcą. Niedostarczenie
Dostawcy w wskazanym w zdaniu poprzednim terminie oświadczenia o braku akceptacji Warunków
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie z Dostawcą umowy zgodnie
z wszystkimi postanowieniami niniejszych „Ogólnych warunków dostawy”.
4. Zamówienia Zamawiającego powinny być składane w formie pisemnej – drogą elektroniczną lub
faksem, na co najmniej minimum 6 tygodni przed datą realizacji zamówienia na adres wskazany
w pkt. 1. Warunków lub na adres poczty elektronicznej hs@teriel.com.pl, alina.nowacka@teriel.com.pl
lub henryk.chudzinski@teriel.com.pl lub faxem wysłanym na numer 48 65 5721405 , lub
48 655720864. Zamówienie winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Zamawiającego lub przez osoby, którym Zamawiający udzielił pełnomocnictw do dokonywania
zamówień w imieniu Zamawiającego.
5. Zamówienia, o których mowa w pkt. 2. Warunków składane przez Zamawiającego powinny zawierać:
a) pełną nazwę i adres Zamawiającego,
b) numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego,
c) adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, na które Dostawca może wysłać Zamawiającemu
potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji (mail, fax),
d) numer kolejny i datę wystawienia,
e) ilość i asortyment Towaru wraz z jego szczegółowym opisem technicznym,
f) termin i adres dostawy,
g) specyfikację dostawy,
h) podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Zamawiającego lub do działania w imieniu
Zamawiającego.
6. Dostawa Towarów realizowana będzie na koszt Zamawiającego pod wskazany przez Zamawiającego
w zamówieniu adres lub Zamawiający odbierze zamówione Towary z magazynu Dostawcy. Jeśli adres
dostawy nie został określony w zamówieniu, domniemywa się, że dostawa ma nastąpić na adres
siedziby Zamawiającego.
7. Dostawca podejmie wszelkie możliwe starania, aby dostawa zamówionych Towarów została
zrealizowana w możliwie najszybszym terminie. W sytuacji, gdy Dostawca z przyczyn niezależnych od
siebie, nie będzie w stanie dostarczyć lub przygotować do odbioru zamówionych Towarów w terminie

uzgodnionym, niezwłocznie powiadomi telefonicznie o tym fakcie Zamawiającego i wskaże najbliższy
możliwy termin dostawy lub odbioru.
8. Dostawca zobowiązuje się do oddzielnego rozliczania każdej, w tym częściowej, dostawy oraz
przesyłania lub wydawania, przedstawicielowi Zamawiającego odbierającego Towary z siedziby
Dostawcy, faktury VAT wraz z każdą dostawą. Zamawiający jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia
każdej dostawy poinformować Dostawcę o fakcie nieotrzymania faktury VAT, w takim przypadku
Dostawca wystawi duplikat faktury VAT. W przeciwnym razie domniemywa się, że faktura VAT została
prawidłowo doręczona Zamawiającemu oraz że Zamawiający akceptuje fakturę VAT.
9. Na każde wezwanie Dostawcy, Zamawiający zobowiązany jest, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania, ustalić i potwierdzić saldo wzajemnych rozliczeń na wskazany w wezwaniu do
potwierdzenia salda dzień.
10. Podstawą ustalenia cen sprzedaży Towarów dostarczanych przez Dostawcę jest aktualna, podana
przez Dostawcę, cena zawarta w potwierdzeniu Dostawcy przyjęcia do realizacji Zamówienia złożonego
przez Zamawiającego.
11. Zapłata ceny za Towary dostarczane Zamawiającemu przez Dostawcę nastąpi przelewem na
rachunek bankowy Dostawcy określony w fakturze VAT, którą Dostawca dostarczy Zamawiającemu.
12. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer NIP
oraz na podstawie niniejszej umowy upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez konieczności
uzyskiwania jego podpisów.
13. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty w terminach wskazanych w poszczególnych
fakturach VAT. Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Dostawcy. W przypadku
uchybienia terminowi zapłaty Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki umowne w wysokości
czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku
rocznym.
14. W przypadku braku płatności ceny za dostarczone Towary w terminach, Dostawca może wstrzymać
kolejne planowane dostawy i realizację zamówień złożonych przez Zamawiającego.
15. Ryzyko związane z utratą, uszkodzeniem lub zużyciem Towarów od chwili ich odbioru ponosi
Zamawiający.
16. W dniu dostarczenia/wydania Towarów Zamawiający dokonuje, w miejscu ich
przekazania/wydania, odbioru ilościowego oraz niezwłocznie informuje Dostawcę o wystąpieniu
ewentualnych nieprawidłowości. Brak takiej informacji na dokumencie dostawy/odbioru jest
równoznaczny z niezgłoszeniem przez Zamawiającego żadnych zastrzeżeń, co do ilości dostarczonych
Towarów oraz zwalnia Dostawcę z obowiązku przyjęcia reklamacji w tym zakresie.
17. Dostawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na Towary dostarczone Zamawiającemu. W przypadku
uznania reklamacji przez Dostawce, wymieni on Towar posiadający wady na towar zgodny z umową,
lub jeśli będzie to możliwe, dokona usunięcia stwierdzonej wady według wyboru Dostawcy.
18. Odbiór jakościowy towaru dokonywany jest w terminie 7 dni od daty dostawy. W przypadku
niezgodności dostarczonych przez Dostawcę towarów z zamówieniem, Zamawiający ma obowiązek
sporządzić protokół zawierający stwierdzone usterki lub oraz ewentualną dokumentację fotograficzną
i niezwłocznie przesłać ją Dostawcy, w celu zajęcia przez niego stanowiska. Zaniechanie przez

Zamawiającego sprawdzenia towaru w terminie 7 dni od daty dostawy zwalnia Dostawcę od
odpowiedzialności za stwierdzone później wady.
19. Towary handlowe w stosunku, do których Zamawiający zgłasza reklamacje winny być
przedstawione do reklamacji w oryginalnych opakowaniach, jeśli w takich opakowaniach zostały
wydane Zamawiającemu.
20. W przypadku, gdy Zamawiający zawiadomił Dostawcę o istnieniu wady sprzedanych Towarów,
której istnienia Dostawca nie stwierdził, Dostawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego
odszkodowania za koszty poniesione w związku z koniecznością rozpatrzenia reklamacji.
21. Wyłącza się odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady Towarów dostarczonych na
podstawie niniejszej umowy.
22. Zarówno reklamacje ilościowe, jak również jakościowe, nie zwalniają Zamawiającego z obowiązku
terminowej realizacji płatności ceny za wszelkie dostarczone Zamawiającemu Towary, w tym Towary
będące przedmiotem reklamacji.
23. Wszelkie umowy dostawy zawarte na podstawie Warunków podlegać będą wyłącznie prawu
obowiązującemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach
mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z 23 kwietnia 1964 r., - Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
24. Organem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z zawarciem
wszelkich umów dostawy na podstawie Warunków będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby
Dostawcy.
25. Warunki zostały sporządzone w języku polskim i będą interpretowane wyłącznie zgodnie z ich
postanowieniami sporządzonymi w języku polskim. Wszelkie tłumaczenia Warunków na jakikolwiek
język wykonuje się wyłącznie dla wygody Stron, jednak nie mają one mocy wiążącej.
26. Zamawiający i Dostawca ustalają, że doręczenia korespondencji (oświadczeń woli) będą odbywać
się na adres wskazany w Warunkach i Zamówieniu. W przypadku dokonania zmiany adresu STRONA
niniejszej umowy, której dotyczy ww. zmiana jest obowiązana zawiadomić drugą stronę o zmianie
w formie pisemnej – listem poleconym (wysłanym za dowodem doręczenia). Brak zawiadomienia,
o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczny w skutkach z uznaniem za skutecznie
doręczone wszelkich oświadczeń wysłanych na poprzedni znany adres STRONY, której adres uległ
zmianie.

