Ogólne Warunki Umów z dnia 05.01.2015 r.
I Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy dokument („Ogólne Warunki Umów”) stanowi ogólne warunki umów o
których mowa w art. 384 § 1 k.c. i ma zastosowanie do wszystkich umów w obrocie
profesjonalnym (bez udziału konsumentów), których przedmiotem jest sprzedaż
towarów lub usług dokonywana przez Marcina Romanowskiego prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą:
House Machinery Parts Marcin Romanowski
ul. Jaśminowa 8, Łęgajny 11-010 Barczewo
NIP 739 354 18 30
2. Użyte w Ogólnych Warunkach Umów określenia:
•

„Sprzedający” – oznacza Marcina Romanowskiego prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą: House Machinery Parts Marcin Romanowski.

•

„Kupujący” – oznacza podmiot dokonujący zakupu od Sprzedającego
oferowanego towaru lub usługi w celu związanym z wykonywaną działalnością
gospodarczą lub zawodową.

•

„Strona” oraz „Strony” – oznacza Sprzedającego lub Kupującego albo oba te
podmioty.

3. Indywidualne ustalenia wprowadzające zmiany do Ogólnych Warunków Umów są
wiążące wyłącznie w wypadku gdy zostały potwierdzone przez Sprzedającego w
formie pisemnej. Forma pisemna jest w niniejszym przypadku formą zastrzeżoną pod
rygorem nieważności.
4. Poprzez przyjęcie Oferty w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej
Kupujący akceptuje Ogólne Warunki Umów i wyraża zgodę na treść wszystkich
zawartych w nich postanowień. Ogólne Warunki Umów stanowią integralną część
umowy zawartej pomiędzy Stronami.
5. Ogólne Warunki Umów są każdorazowo doręczane Kupującemu w formie załącznika
w formacie PDF do wiadomości e-mail zawierającej Ofertę Sprzedającego oraz
powszechnie dostępne na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem
http://hmp.olsztyn.pl/index.php/warunki-sprzedazy
w
formie
umożlwiającej
przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

II Oferta i zawarcie umowy
1. Wszelkie materiały katalogowe, schematy, ulotki oraz inne podobne dokumenty
przekazane lub udostępnione przez Sprzedającego, bez względu na formę takiego
przekazania lub udostępnienia, mają wyłącznie charakter informacyjny i wskazują
jedynie orientacyjnie wymiar oraz wagę produktu. Przed zawarciem umowy Kupujący
ma możliwość samodzielnego zweryfikowania tych wielkości.

2. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym następuje na
warunkach określonych w Ofercie Sprzedającego oraz wynikających z postanowień
Ogólnych Warunków Umów.
3. Sprzedający przedstawia ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego wyłącznie za
pomocą wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną („Oferta”). Do Oferty Sprzedający
dołącza w formie załącznika Ogólne Warunki Umów.
4. Przyjęcie Oferty przez Kupującego może nastąpić wyłącznie za pomocą potwierdzenia
wysłanego w formie pisemnej lub wiadomości e-mail. Przyjęcie Oferty wywołuje
skutek o którym mowa w I ust. 4.

III Cena i warunki płatności
1. Wszystkie ceny towarów i usług wskazane przez Sprzedającego stanowią ceny netto i
do ich wartości należy doliczyć podatek VAT w aktualnej wysokości określonej przez
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Ceny nie obejmują kosztów pakowania oraz transportu. Koszty transportu ponosi
Kupujący.
3. Sposób zapłaty, termin płatności oraz pozostałe warunki płatności określone są w
Ofercie. W przypadku braku ich określenia zapłata jest dokonywana w formie
przedpłaty (gotówka lub przelew na rachunek bankowy przed odbiorem towaru).
Jeżeli jest przewidziana wpłata zadatku lub wybrana została forma przedpłaty, ich
dokonanie warunkuje rozpoczęcie zamówienia przez Sprzedającego. Jeżeli nie
postanowiono inaczej dopuszczalne są dostawy i fakturowanie częściowe.
4. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu gotówki do kasy lub na rachunek bankowy
Sprzedającego.
5. Kupujący nie ma prawa do wstrzymania płatności lub dokonywania potrąceń
bez pisemnej zgody Sprzedającego.
6. Sprzedający
jest
uprawniony
do
potrącenia
swoich
wierzytelności
pieniężnych przysługujących mu wobec Kupującego oraz do dokonywania cesji
wierzytelności posiadanych w stosunku do Kupującego na dowolnie wybrany
podmiot.
7. W przypadku, uzgodnionej ze Sprzedającym, zmiany zamówienia po wystawieniu
dokumentu sprzedaży skutkującej zmianą ceny towaru zostanie wystawiona
Faktura korygująca. W fakturze tej zostanie wskazany wiążący Strony termin zwrotu
niedopłaty lub nadpłaty wynikającej ze zmiany zamówienia.

IV Dostawa oraz sprawdzenie towaru
1. Ustalony przez strony termin dostawy należy obliczać począwszy od dnia, w którym
Strony zawarły umowę w trybie wskazanym w II lub od momentu zapłaty za towar (w
przypadku zapłaty w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego).
2. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany także jeżeli przesyłka z towarem została
przekazana przewoźnikowi lub spedytorowi na co najmniej na 1 dzień przed
uzgodnionym terminem dostawy. Jeżeli wysyłka lub odbiór uległy opóźnieniu z
przyczyn leżących po stronie Kupującego, wówczas przesłanie przez Sprzedającego

zawiadomienia o gotowości towaru do wysyłki lub do odbioru przez Kupującego
dokonane w uzgodnionym terminie dostawy, uważane jest jako dotrzymanie
obowiązującego terminu dostawy.
3. Jeżeli zwłoka w odbiorze lub wysyłce towaru spowodowana przez Kupującego
wynosi więcej niż 30 dni, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, a
Kupujący nie ma prawa podnosić roszczeń z tytułu nieterminowej dostawy lub braku
jej realizacji. Ponadto Sprzedający jest uprawniony do wystawienia Faktury VAT
obejmującej zwrot kosztów: składowania towaru lub zwrotu do producenta. Kupujący
zobowiązuje się zapłacić przedmiotową Fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania.
4. Jeżeli wystąpią niezawinione przez Sprzedającego przeszkody, utrudniające
wywiązanie się z jego obowiązków wynikających z umowy lub wywiązanie się jego
dostawców z ich obowiązków lub w przypadku wystąpienia siły wyższej, uzgodnione
terminy dostawy ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Kupujący jest wówczas
uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli nie odpowiada mu odbiór towaru w
nowym terminie. Jeżeli wskutek zaistniałych przeszkód Sprzedający utracił
możliwość realizacji dostawy, to może od umowy odstąpić po uprzednim
powiadomieniu Kupującego.
5. Kupujący przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości w
obecności przewoźnika lub spedytora. W przypadku stwierdzenia niekompletności
towaru lub uszkodzenia przesyłki należy sporządzić wraz z przewoźnikiem protokół
szkody. Stanowi to wyłączną podstawę do reklamacji niekompletnego towaru lub
reklamacji uszkodzonej przesyłki przez przewoźnika. W przypadku niedokonania
przez Kupującego sprawdzenia przesyłki i niesporządzenia protokołu o jakim mowa w
zdaniu poprzedzającym Kupujący traci możliwość zgłoszenia zarzutów z tego tytułu.
6. Kupujący ma obowiązek dokonania odbioru jakościowego dostarczonych lub
odebranych od Sprzedającego towarów w dniu dostarczenia lub odbioru, a najpóźniej
przed upływem 14 dni kalendarzowych od tego dnia. Pod pojęciem odbioru rozumie
się stwierdzenie zgodności ilości i rodzaju dostarczonych lub odebranych towarów z
dokumentem sprzedaży oraz ocenę stanu technicznego towarów. Po
wymienionym terminie nie będą akceptowane roszczenia Kupującego w zakresie o
którym mowa powyżej.
7. Ryzyko związane z dostawą towaru przechodzi na Kupującego w chwili odbioru
towaru przez Kupującego lub w chwili przekazania go spedytorowi lub
przewoźnikowi.
8.

W przypadku braku innych ustaleń dostawa odbywa się wedle uznania
Sprzedającego na koszt i ryzyko Kupującego.

V Gwarancja oraz rękojmia
1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona przez Strony na
podstawie i w trybie określonym w art. 558 k.c.
2. Sprzedający udziela Gwarancji na oferowane produkty („Gwarancja”). Gwarancją są
objęte wyłącznie nowe towary, dla których:
•

została wystawiona karta gwarancyjna lub

•

informacja o udzieleniu gwarancji została ujęta na fakturze sprzedaży lub

•

informacja o udzieleniu gwarancji została przedstawiona w Ofercie.

3. Okres Gwarancji wynosi odpowiednio: 12 miesięcy w przypadku oryginalnych części
oraz 6 miesięcy w przypadku zamienników, OEM i części alternatywnych, chyba że
postanowiono inaczej.
4. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o stwierdzeniu
wad towaru. W celu dokonania zgłoszenia gwarancyjnego Kupujący jest obowiązany
do przesłania na adres e-mail: biuro@hmp.olsztyn.pl wyraźnych zdjęć uszkodzonego
towaru, dokładnego opisu wady oraz kopii Faktury VAT. Jeżeli Sprzedający uzna, że
jest to konieczne do oceny zasadności zgłoszenia, Kupujący jest obowiązany do
niezwłocznego przesłania towaru do siedziby Sprzedającego na własny koszt.
5. Sprzedający rozpatrzy zgłoszenie gwarancyjne w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia jego nadesłania lub od dnia dostarczenia towaru jeżeli jest ono niezbędne według
postanowień ust. 4. W przypadku uznania wady towaru Sprzedający według swojego
wyboru: nieodpłatnie naprawi towar, wymieni na nowy lub zwróci pieniądze w
terminie 30 dni od daty zwrotu towaru do siedziby Sprzedającego.
6. W przypadku zwrotu należności na podstawie udzielonej Gwarancji, Sprzedający jest
uprawniony do pomniejszenia zwracanej kwoty o wartość współczynnika zużycia
towaru w chwili jego przesłania Sprzedającemu (np. jeżeli w wadliwym
towarze zużycie wynosi 30% Kupującemu przysługuje zwrot 70% wartości towaru).
Ocena taka zostanie dokonana przez Sprzedającego i jest decyzją ostateczną.
7. Uszkodzony towar, który został wymieniony na wolny od wad, staje się
własnością Sprzedającego.
8. W przypadku, gdy towar okaże się wolny od wad, Kupujący zostanie obciążony
wszelkimi kosztami poniesionymi przez Sprzedającego, który jest uprawniony do
wystawienia Faktury VAT z terminem płatności oznaczonym na 7 dni.
9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli właściwości towarów
dostarczonych w ramach Umowy nie odpowiadają założonym przez Kupującego
oczekiwaniom, w przypadku gdy towar spełnia wymagania określone w umowie.
10. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za posiadanie przez towary
określonych cech ani za przydatność towaru do realizacji zamierzonych przez
Kupującego celów, chyba że udzielił on Kupującemu pisemnego zapewnienia w tym
zakresie.
11. Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
a) naturalnego zużycia części i podzespołów,
b) braku lub uszkodzenia wszelkich materiałów eksploatacyjnych, które wpływają
na poprawne działanie danego podzespołu,
c) uszkodzenia towaru wynikłego z:
•

niewłaściwego zastosowania, eksploatacji, obsługi, składowania,

•

nieprawidłowego zamontowania przez Kupującego lub osoby trzecie,

•

działania czynników zewnętrznych na które Sprzedający nie ma wpływu,

•

przekroczeniu parametrów technicznych podanych przez Sprzedającego lub
producenta,

•

stosowania niewłaściwych mediów.

12. Zerwanie plomby oraz samoistne próby ingerencji w zakupiony towar bez pisemnej
zgody Sprzedającego powodują utratę Gwarancji oraz brak możliwości zwrotu
towaru.
13. Sprzedający w żadnym przypadku nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
14. Sprzedający nie umożliwia zwrotu zakupionego towaru poza wypadkami wskazanymi
w treści Ogólnych Warunków Umów.

VI Postanowienia Końcowe
1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną
przez towar po dostarczeniu lub odbiorze przez Kupującego.
2. Strony postanawiają wyłączyć zastosowanie przepisu art. 661 § 1-3 k.c.
3. W razie bezskuteczności któregokolwiek z postanowień Ogólnych Warunków Umów
pozostałe postanowienia są wiążące.
4. W wypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Stronami właściwy miejscowo jest Sąd
właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
5. W odniesieniu do wszelkich sporów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym
obowiązuje wyłącznie prawo polskie.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności towaru do chwili pokrycia przez
Kupującego wszystkich należności.
7. W odniesieniu do wszelkich zawartych umów, Strony wyłączają zastosowanie
Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U. 1997 nr 45 poz. 286).
8. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Umów znajdą zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś przepisy
Kodeksu Cywilnego („k.c.”) z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

