REGULAMIN DOSTAWCY TOWARÓW
firmy Bagsik Sp. z o.o.

z dnia 16.07.2013

Regulamin dostawcy towarów firmy Bagsik Sp. z o.o.
Nasze dostawy i usługi prosperują wyłącznie na podstawie poniższych warunków,
które muszą zostać zaakceptowane przez kupującego w czasie wykonania zamówienia
lub zakupu towaru. Warunki stawiane przez klienta nie są akceptowane nawet jeżeli nie
będą przez nas odrzucone.
1.Oferta i zawarcie umowy
1.1

Ogłoszenia, informacje zawarte w reklamach oraz cennikach, a także inne informacje, w
tym informacje przekazywane za pośrednictwem strony internetowej, przez Bagsik Sp. z
o.o.

(zwanej w dalszej części niniejszego regulaminu również „spółką”) mogą ulec

zmianie i stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy,

nie stanowiąc of erty

w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny.
1.2

Oferta zawarcia umowy złożona przez Bagsik Sp. z o.o. wiąże w okresie

14 dni od jej

złożenia, a jej przedłużenie może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
1.3

Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez klienta pisemnego potwierdzenie
przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zostać
złożone na piśmie pod rygorem nieważności. Wszelkie ustne ustalenia dokonane
pomiędzy stronami nie są wiążące dla żadnej ze stron.

1.4

Dokumenty dostarczone przez klienta (tj. : dane techniczne, rysunki, instrukcje, próbki,
modele lub tym podobne) stanowią istotne informacje w procesie

dokonywania

wyceny, przy czym klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za dokładność wykończenia
technicznego i kompletności dostarczonych dokumentów. Bagsik sp. z o.o. nie jest
zobowiązana do sprawdzenia poprawności dostarczonej dokumentacji. Klient zapewnia
również, że prawa osób trzecich nie są naruszone przez stosowanie takich dokumentów,
które przekazał do dyspozycji oraz ponosi odpowiedzialność względem Bagsik sp. z o.o.
za wszystkie niedogodności i naruszenia praw osób trzecich.
1.5

Dla

wykonanej

wyceny,

rysunków,

techniczne, Bagsik sp. z o.o.

kosztorysów

oraz

innych

przejawów

myśli

zastrzega sobie prawo własności oraz prawa autorskie.

Dokumenty nie mogą być udostępnione osobom trzecim, bez zgody Bagsik sp. z o.o.
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Zakres dostawy
2.1

Dokumentem określającym cechy oraz właściwości towarów, a także warunki
wykonywania usług, jest pisemne potwierdzenie zamówienia.

2.2

Informacje na temat dostawy urządzeń lub świadczonych usług (np. ciężar,
masa, wymiary, wartości użytkowe, obciążenie, tolerancje, jakość, trwałość,
dane techniczne itp.) oraz

rysunki i dokumentacja (np. rysunki i ilustracje)

zawierają dane podane w przybliżeniu, chyba że przydatność do zamierzonego
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w umowie celu, znanego Bagsik sp. z o.o. wymaga dokładnego dopasowania.
2.3

Jeżeli w indywidualnych przypadkach wyraźnie uzgodniono inaczej, należy
udostępnić oświadczenia, lokale, tekstury, wytrzymałość lub inne wiadome, ale
tylko przy użyciu opisu lub identyfikacji towarów lub usług. Odchylenia, które
występują lub ulepszenia techniczne wynikające z obowiązujących przepisów, a
także korzystanie z innych elementów równoważnych, struktur lub materiałów
jest dozwolone bez konsultacji z klientem, jeżeli ich

użyteczność nie zagraża

zamierzonemu w umowie celowi, który jest znany obu stronom umowy.
2.4

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do informacji zawartych w
katalogach,

broszurach,

reklamach

lub

udostępnionych

informacjach

dotyczących wymiarów, wagi, tekstur, trwałości, wydajności i wartości, wagi
przesyłki, rozmiarów skrzynki i podobnych specyfikacji, w których informacje są
warunkiem w indywidualnych ustalonych

przypadkach. W każdym przypadku

należy potwierdzać szczegóły zamówienia w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2.5

Klient zobowiązany jest podać urządzenia zabezpieczające – z wyjątkiem granic
strefy zagrożenia w robotach – o ile jest to wymagane przez prawo lub wyraźnie
uzgodnione. Wydatki na takie urządzenia nie są zawarte w cenie, chyba że w
potwierdzeniu zamówienia zaznaczono inaczej.

2.6

W każdym przypadku, za zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami
w miejscu pracy w zakresie prawa pracy, prawa ochrony środowiska i przepisów
dotyczących zapobiegania wypadkom odpowiedzialność ponosi nabywca.
3. Ceny i płatność

3.1

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, cena zawarta jest w pisemnym potwierdzeniu
zamówienia i zakresie dostawy z fabryki.

3.2

Wszystkie koszty związane z transportem, w tym ubezpieczenia są pokrywane
przez klienta. Klient pokrywa na własny koszt zezwolenia prawne, takie jak
pozwolenia na przywóz itp.

3.3

Wszystkie wydatki poniesione poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tj.
podatki, opłaty i inne należności są pokrywane przez klienta. Do wydania
towaru w innym kraju Unii Europejskiej potrzebny jest numer identyfikacyjny
podatku od sprzedaży nadany klientowi oraz pisemne potwierdzenie odbioru
dostarczenia towaru. W przypadku braku tej informacji i dokumentów Bagsik
sp.

z

o.o.

oblicza

podatek

na

obowiązującym

poziomie

na

zasadach

obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
3.4

O ile nie uzgodniono inaczej, płatność następuje gotówką bez uwzględnienia
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odliczeń, a mianowicie: dla maszyn i urządzeń 40% ceny po otrzymaniu
potwierdzenia zamówienia, 50% ceny po tym jak klient zostaje poinformowany,
iż główne części są gotowe. Całe saldo płatne po otrzymaniu faktury końcowej.
Części zamienne i inne usługi płatne są 14 dni po otrzymaniu faktury.
3.5

W przypadku dostaw eksportowych (wszystkie dostawy do miejsc przeznaczenia
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), płatności dokonuje się z udzieleniem
tymczasowego,

nieodwołalnego

i

akredytowanego

potwierdzenia

banku,

w którym rachunek posiada Bagsik sp. z o.o.
3.6

Zapłata połowy ceny może być zaakceptowana po wcześniejszym uzgodnieniu.
Zniżki i opłaty ponoszone są przez Klienta.

3.7

Klient przy wpłacie całości lub części ceny powinien zapłacić odsetki za zwłokę
w ustawowej wysokości.

4. Opóźnienia i niewykonalność
4.1

Terminy dostaw i usług podane są w przybliżeniu, chyba że dokonano innych
ustaleń. Jeśli terminem dostawy jest data potwierdzenia zamówienia

to

produkcja zaczyna się nie wcześniej niż po uzyskaniu wszystkich dokum entów
(np.

specyfikacje,

rysunki,

zezwolenia,

instrukcje,

próbki ,

modele)

i ewentualnej aprobacie ze strony klienta oraz dokonaniu przez

klienta

objaśnienia, nie wcześniej jednak niż przed ustaleniem do zapłaty ceny zgodnie
z ust. 3.2. Czas dostawy zostaje przedłużony o okres, w którym Klient nie
wywiązuje się ze zobowiązań w stosunku do Bagsik sp. z o.o.
4.2

Okresy

i

terminy

realizacji

dostaw

uważa

się

za

zachowane,

jeżeli

Bagsik sp. z o.o. przekaże towar do wysłania wybranemu przewoźnikowi .
4.3

Odszkodowanie za opóźnienie jest ograniczone do wartości maksymalnej
wysokości 2,5% wartości części dostawy, która nie została dostarczona na czas
w związku z opóźnieniem lub nie może być zastosowana zgodnie z umową.

4.4

W przypadku nieodebrania przez Kupującego zamówionego towaru w terminie
14 dni, Sprzedawca będzie uprawniony do naliczenia Kupującemu kary umownej
w wysokości 1% wartości brutto zamówionego, a nieodebranego towaru za
każdy dzień opóźnienia w jego odbiorze.

4.5

W przypadku zaistnienia siły wyższej i innych nieprzewidzianych, w chwili zawarcia
umowy wydarzeń

(np. wszelkiego rodzaju awarie, opóźnienia komunikacyjne,

strajki, rządowe blokady, działania rządowe, trudności w uzyskaniu materiałów lub
energii, niekorzystne warunki pogodowe lub brak dostawy, błędne lub nie
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terminowe dostawy przez dostawców, na które Bagsik sp. z o.o. nie ma wpływu,
stronom przysługuje uprawnienie do zakończenia stosunku prawnego łączącego
strony w drodze odstąpienia od umowy, jeśli powyższe zdarzenia wydarzenia mają
charakter trwały, a zamówienie nie może być wykonane w rozsądnym terminie.
W przypadku odstąpienia od umowy wpłacone środki pieniężne zostaną zwrócone
niezwłocznie.
4.6

W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w pkt 4.5.1 Bagsik Sp. z o.o.
zobowiązuje się natychmiast poinformować Klienta.

4.7

Jeżeli Bagsik sp. z o.o. pozostaje w zwłoce w realizacji, to zobowiązuje się do
poinformowania klienta o przewidywanym okresie w jakim zostanie wykonana
umowa. Jeśli termin nie zostanie dotrzymany, klient ma prawo do odstąpienia od
umowy.
5. Przeniesienie ryzyka i wysyłki

5.1

Ryzyko w momencie przekazania przesyłki przechodzi na przewoźnika lub
spedytora bądź innych wykonawców najpóźniej w momencie ich opuszczenia z
fabryki lub magazynu w celu dostarczenia jej klientowi.

5.2

Jeśli dostawa jest opóźniona z powodu okoliczności, za które Bagsik Sp. z o.o. nie
ponosi odpowiedzialności ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą przechodzi
na klienta.

5.3

Klient zobowiązany jest niezwłocznie przyjąć towar po przyjeździe i rozładunku,
niezależnie od ich stanu w dniu przyjazdu.

5.4

Bagsik sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dostaw częściowych i przedwczesnych
dostaw.

5.5

Reklamacje towarów i zwrot opakowań realizowane jest na koszt Klienta. W
przypadku uzasadnionej reklamacji zwracany jest najtańszy koszt transportu z
zastrzeżeniem ustępu 6.3.3

6. Gwarancja
Roszczenia i prawa klienta do jakichkolwiek uszkodzeń są regulowane następująco:
6.1

W przypadku stwierdzenia przez klienta widocznych uszkodzeń, muszą one zostać
potwierdzone przez przewoźnika. Dostawy uznane są za zatwierdzone, chyba, że
zostało dostarczone w formie pisemnej zawiadomienie o wadach w terminie
jednego tygodnia od otrzymania towaru.
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6.2

Spółka odpowiada za wady dostarczonych towarów tylko w przypadku jego
prawidłowego użytkowania w

określonych przez nią

warunkach operacyjnych

oraz przeniesienie ryzyka bazowego, w szczególności jeśli chodzi o wadliwość
projektu lub słabą jakość wykonania. Inne wady, takie jak naturalne zużycie,
nieprawidłowa

obsługa,

nieprawidłowe

stosowanie,

zmiany

i

poprawianie,

niewłaściwa instalacja dostarczonych towarów są wyłączone z odpowiedzialności.
6.3

Realizacja gwarancji – według uznania spółki – może odbyć się w drodze naprawy
lub wymiany nienadających się do użytku części. Wymienione części stają się
własnością spółki. Koszty poniesione przez klienta związane z naprawą lub
wymianą części, w tym transport przechodzą na spółkę. Jeśli jest to konieczne
spółka świadczy usługi techników i asystentów.

6.4

W przypadku uzasadnionej reklamacji, spółka zwraca koszt najtańszej trasy
drogowej. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli nastąpił wzrost kosztów,
z powodu tego, iż przedmiot dostawy jest w innym miejscu, niż miejsce
w które pierwotnie je dostarczono klientowi.

6.5

Jeśli okaże się, że reklamacja jest nieuzasadniona, zamawiający pokrywa
wszystkie koszty.

6.6

Jeśli dodatkowe działania nie odniosą skutku

Klient może żądać obniżenia ceny

lub odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy naruszenie obowiązków jest znaczne,
zwłaszcza gdy istnieją poważne braki, które wykluczają użycie zakupionego
przedmiotu. Naruszenie obowiązku jest uznane za nieistotne jeżeli Klient nadal
korzysta z przedmiotu dostawy.
6.7

W celu przeprowadzenia wszelkich niezbędnych czynności do usunięcia wady lub
dostawy części zamiennej, spółka ma czas na wykonanie tych czynności. Tylko w
nagłych

przypadkach

zagrożenia

bezpieczeństwa

pracy

lub

zapobiegnięcia

nadmiernej szkodzie, które są niezwłocznie zgłaszane, Klient ma prawo do
usunięcia wady lub do zlecenia usunięcia wady osoba trzecim.
6.8

W przypadku, gdy przedmiotem dostawy jest

towar używany roszczenia

gwarancyjne są wykluczone.
7. Odpowiedzialność: odszkodowania i wyłączenia
Odpowiedzialność Bagsik sp. z o.o. za szkody oraz zwrot wydatków, niezależnie od
podstawy prawnej (np. przy zawarciu umowy, ze względu na szkody wtórne, w związku z
naruszeniem umowy lub ustawowe obowiązki, naruszenie zobowiązania wynikające ze
stosunku

umowy,

w

szczególności

brak

możliwości,

opóźnienie,

uszkodzony

lub

niewłaściwy element, czyn niedozwolony) jest wykluczona zgodnie z następującymi
postanowieniami:
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7.1

Jeśli nie jest to naruszenie umowy z zastrzeżeniem ustępu 7.2;

7.1.1 W przypadku zwykłego zaniedbania przez Bagsik sp. z o.o., przedstawicieli
prawnych, pracowników lub innych;
7.1.2 W przypadku rażącego zaniedbania pracowników lub innych czynników.
7.2

W przypadku zwykłego zaniedbania, Bagsik sp. z o.o. odpowiada za szkody
objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

7.3

Bagsik sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jednak z wyłączeniem jeśli jest to
naruszenie zobowiązań umownych:

7.3.1 Dla nieumownych ale typowych, nieprzewidywalnych szkód;
7.3.2 Jeżeli zamawiający powoduje umyślnie zagrożenie;
7.3.3 Jeśli jest wymagane do roszczeń odszkodowawczych;
7.3.4 Za jakiekolwiek szkody, które mogą być wykonane przez Nabywcę.
7.4

Ustawowe roszczenia wynikające z odpowiedzialności za produkt i obrażenia ciała
pozostają nienaruszone.

7.5

Wysokość odszkodowania jest ograniczona do wysokości 5% wartości zamówienia.
8. Zachowanie tytułu

8.1

Wszystkie towary dostarczone przez Bagsik sp. z o.o. pozostają aż do całkowitej
zapłaty własnością spółki(zastrzeżenie własności). Urządzenie pozostaje dostępne,
nawet jeśli powstaną indywidualne roszczenia na rachunku bieżącym.

8.2

To samo dotyczy dostaw eksportowych (punkt 3.3). Gdy przepisy prawa państwa
z tytułu niezachowania w wymienionym powyżej formularzu, Klient zobowiązuje
się zapewnić kopie zapasowe wszystkich dokumentów.

8.3

Tak długo jak przedmiot dostawy jest objęty prawem obowiązującym w Państwie
siedziby Bagsik sp. z o.o., klient nie jest uprawiony do dysponowania nim bez
zgody spółki lub zastawiać. Bagsik sp. z o.o. wyraża zgodę na reprezentowanie
zamawiającego przez osobę trzecią. Może ona dysponować obiektem tylko w
przypadku zachowania naszego tytułu, zastawu.

8.3.1 Dostarczony przez Bagsik sp. z o.o. towar może zostać przekazany jako
zabezpieczenie finansowe osobie trzeciej, która finansuje klienta; klient przenosi
swoje zobowiązania. Wraz z wydaniem przedmiotu dostawy tytuł z powrotem
wraca do Bagsik sp. z o.o.
8.4

Klient zobowiązany jest do działań chroniących własność Bagsik sp. z o.o.
Bezzwłocznie należy Bagsik sp. z o.o. poinformować o zajęciu, egzekucji oraz
wysłać kopie dokumentów.

8.5

Bagsik sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ubezpieczenia przedmiotu dostawy
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przed kradzieżą, zniszczenia, ognia, wody i innych szkód na czas w jakim po
zawarciu umowy, rzecz pozostaje dalej jej własnością na koszt klienta, chyba, że
Klient sam dopełni obowiązku ubezpieczenia i transferu ryzyka przedstawiając
dowód ubezpieczenia. W przypadku dokonania samodzielnego ubezpieczenia
dokonanego przez Klienta Bagsik sp. z o.o. jest uprawniona żądać odpowiedniego
ubezpieczenia. Klient upoważnia Bagsik sp. z o.o. do sprawdzenia ubezpieczenia.
Jest to konieczne na czas, w którym rzecz pomimo zawarcia umowy pozostaje
własnością Bagsik sp. z o.o . W związku z tym klient zwalnia Bagsik sp. z o.o. z
jakiejkolwiek poufności.
8.6

W przypadku naruszenia umowy, w szczególności przy zwłoce w terminach
płatności, Bagsik sp. z o.o. ma prawo odstąpić od umowy i przyjęcia z powrotem
towaru.

8.7

Po wycofaniu przychody będą dopisywane do zobowiązań Klienta.

8.8

W przypadku przetwarzania, łączenia towaru zastrzeżonego z innymi towarami,
Kupującemu nie należy się własność do nowej rzeczy.
9. Miejsce wykonania, jurysdykcji, prawo obowiązujące, rozdzielność

9.1

Warunki niniejszego regulaminu obowiązuję jedynie w stosunkach prawnych
łączących spółkę z przedsiębiorcami, którzy dokonują zakupu w związku z
prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

9.2

Miejscem

wykonania

wszystkich

zobowiązań

wynikających

z

umowy

jest

każdorazowa siedziba Bagsik sp. z o.o.
9.3

Miejscem

jurysdykcji

dla

wszystkich

stosunków

umowy

oraz

jej

skutków

wynikających z tytułu spraw sądowych, w tym weksli i czeków jest sąd właściwy
dla siedziby Bagsik sp. z o.o.
9.4

Dodatkowo do naszych warunków dostaw mają zastosowanie reguły INCOTERMS i
zasady jednolitej wykładni postanowień Międzynarodowej Izby Handlowej w
Paryżu.

9.5

Nieważność poszczególnych postanowień niniejszych warunków nie unieważnia
całej umowy lub innych warunków dostaw. Strony są zobowiązane do zastąpienia
nieważnych

postanowień,

postanowieniami

zgodnymi

z

obowiązującymi

przepisami oraz zasadami współżycia społecznego.
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