OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY WYROBÓW
PRZEZ KATMAR PACK SP. Z O.O.
OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 25-09-2015
1. DEFINICJE:
Sprzedawca: KATMAR PACK Sp. z o.o. ul. Gołębia 21; 97-300 Piotrków Trybunalski;
Kupujący: osoba fizyczna lub przedsiębiorca będący drugą stroną umowy sprzedaży;
Strony: Sprzedawca i Kupujący;
Produkt: butelki kanistry wykonane z PEHD, nakrętki i akcesoria do tychże opakowań,
OWS: niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży;
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. OWS są ogólnodostępne u Sprzedawcy i zostaną przedstawione Kupującemu na każdą jego
prośbę. OWS udostępniono także na stronie internetowej Producenta pod adresem: www.katmar.com.
2.2. Postanowienia OWS wiążą Sprzedawcę i Kupującego w takim zakresie, jaki nie został
uregulowany odmiennie w odrębnej umowie.
2.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy wskazanej w punkcie 2.2. i OWS
pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
2.4. W sprawach nieuregulowanych w OWS nie stosuje się żadnych innych ogólnych warunków
umów, chyba że Strony wyrażą zgodę na ich stosowanie w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności. W sprawach nieuregulowanych w OWS ewentualne ogólne warunki umów
Kupującego nie mają zastosowania.
2.5. Kupujący oświadcza, że udzielił odpowiednich upoważnień osobom wyznaczonym do
składania zamówień w jego imieniu.
2.6. Strony zobowiązują się informować wzajemnie o zmianie swojego adresu i innych istotnych
zmianach.
2.7. W razie naruszenia obowiązku, wynikającego z punktu 2.6. powyżej, korespondencję
doręczoną na adres określony w umowie lub ostatniej otrzymanej informacji o jego zmianie uważa
się za prawidłowo doręczoną.
2.8. OWS wchodzą z życiem z dniem 25-09-2015
3. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
3.1. Kupujący składając zamówienie potwierdza zapoznanie się z OWS.
3.2. Zamówienie uważa się za złożone wyłącznie w przypadku przesłania go Sprzedawcy w formie
pisemnej lub elektronicznej .
3.3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca sprawdza dostępność produktów i przesyła
Kupującemu potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 3 dni

roboczych od momentu otrzymania zamówienia.
3.4. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta po otrzymaniu przez
Kupującego potwierdzenia zamówienia.
3.5. Termin realizacji zamówienia ustalany jest odrębnie dla każdego zamówienia złożonego przez
Kupującego. Sprzedawca zobowiązany jest do podania terminu realizacji zamówienia w momencie
potwierdzenia jego przyjęcia. Potwierdzony przez Sprzedawcę termin realizacji zamówienia
oznacza termin oddania zamówionego przez Kupującego produktu do dyspozycji Kupującego,
zgodnie z określonymi w zamówieniu warunkami dostawy.
3.6. Zachowanie terminu realizacji zamówienia uzależnione jest od spełnienia innych warunków
wynikających z umowy z Kupującym, w szczególności od zapłaty ceny.
3.7. Termin realizacji zamówienia ulega zawieszeniu, jeśli Kupujący opóźni się w płatności w
części lub w całości z jakąkolwiek należnością wobec Sprzedawcy lub w inny sposób naruszy w
sposób istotny obowiązki wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży lub umowy
opisanej w punkcie 2.2. OWS.
3.8. Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności za zmianę terminu realizacji
zamówienia pod warunkiem, że powiadomi o tym Kupującego bezzwłocznie, nie później jednak niż
na 5 dni roboczych przed potwierdzonym pierwotnie terminem realizacji zamówienia.
3.9. Zamówienia realizowane są w ilościach będących wielokrotnością opakować, w jakich
produkty są pakowane. Opakowaniem podstawowym jest paleta.
3.10. Za moment spełniania świadczenia przez Sprzedawcę uważa się moment otrzymania przez
Kupującego oświadczenia Sprzedawcy o gotowości do wydania produktu, złożonego ww formie
elektronicznej, za pośrednictwem faksu lub pisemnej.
3.11. Prawo własności produktu przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty ceny. Kupujący
korzystający z kredytu kupieckiego staje się właścicielem nabywanych towarów w momencie
całkowitej zapłaty ceny za ten towar.
3.12. Kupujący zobowiązany jest odebrać lub przyjąć produkt w terminie nie przekraczającym 21
dni roboczych liczonych od dnia postawienia produktu do jego dyspozycji.
3.13. W przypadku odmowy przyjęcia produktu w terminie wskazanym w punkcie 3.12 uznaje się,
że produkt został wydany Kupującemu z datą dnia następnego po ostatnim dniu, w jakim Kupujący
zobowiązany był odebrać lub przyjąć produkt. W tym dniu Sprzedawca jest uprawniony do
wystawienia faktury VAT Kupującemu.
3.14. Sprzedawca może naliczyć Kupującemu koszty magazynowania produktu sprzedanego
zgodnie z punktem 3.13. w kwocie netto 10 % wartości towaru o którym mowa w puncie 3.13 za
każdy rozpoczęty miesiąc magazynowania. Za pierwszy miesiąc rozumie się okres od dnia
sprzedaży produktu do ostatniego dnia miesiąca, w którym sprzedaż miała miejsce. Każde
następny miesiąc liczony jest jako miesiąc kalendarzowy. Sprzedawca w ciągu 7 dni od
zakończenia danego okresu rozliczeniowego jest uprawniony do wystawienia faktury VAT z tytułu
magazynowania produktu.
3.15. Maksymalny okres przechowywania sprzedanego zgodnie z punktem 3.13. produktu wynosi
2 miesiące od dnia przedstawienia sprzedanego produktu do dyspozycji Kupującego. Po upływie
tego terminu Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży i sprzedać produkt osobie trzeciej,
obciążając Kupującego karą umowną w wysokości 50 % wartości brutto nieodebranego przez
niego produktu.
3.16. W wyniku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie zobowiązań wynikających z

umowy zawartej między Stronami, Strony będą zwolnione z odpowiedzialności za jej niewykonanie
w stopniu równym wpływowi siły wyższej na działanie lub zaniechanie Strony. Za siłę wyższą
uznaje się następujące okoliczności: opóźnienie dostaw bądź brak dostaw ze strony dostawców
energii lub surowców, wojnę i zdarzenia wojenne, klęski żywiołowe, jak również działania
niezależne od Strony, tj. strajki, embarga, itp. Strajku pracowników Stron nie uznaje się za siłę
wyższą. Strony zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w celu jak najszybszego
usunięcia skutków działania siły wyższej i wykonania umowy. Wystąpienie siły wyższej nie zwalnia
Kupującego z obowiązku uregulowania na rzecz Sprzedawcy należności za dostarczone produkty.
4. CENY, WARUNKI DOSTAWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
4.1. Cena należna za jedną sztukę produktu jest ustalana przez Sprzedawcę i przedstawiana
Kupującemu w formie pisemnej lub elektronicznej w postaci oferty. Potwierdzona prze z
Kupującego oferta lub złożone przez niego zamówienie w formie pisemnej lub elektronicznej
rozumiane jest jako akceptacja oferty Sprzedawcy.
4.2. Transport i warunki dostawy sprzedawanych produktów są zgodne z warunkami
przedstawionymi przez Sprzedawcę w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.
4.3. Ilekroć w OWS wymienione są kwoty pieniężne określone jako kwoty netto, należy przez to
rozumieć kwoty bez podatku od towarów i usług. Do kwot tych dolicza się każdorazowo podatek
VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
4.4. Do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji Sprzedawca zastrzega prawo
do zmiany ceny, w szczególności z powodu wzrostu kosztów nabycia produktów, kosztów
produkcji, surowców lub materiałów.
4.5. Cena za każdą partię odebranego produktu płatna będzie przelewem na rachunek bankowy
Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT w terminie zgodnym z ofertą.
4.6. Forma płatności za zamówiony produkt będzie określana indywidualnie z każdym Kupującym.
W przypadku indywidualnego ustalenia odroczonego terminu płatności strony ustalają również limit
zadłużenia.
4.7. Kupujący może w każdym czasie wystąpić do Sprzedawcy z wnioskiem o zwiększenie
wskazanego limitu. W przypadku zwiększenia limitu zadłużenia Sprzedawca potwierdza wysokość
zwiększonego limitu w formie pisemnej oraz ma prawo żądać od Kupującego dodatkowej formy
zabezpieczenia jego wypłacalności.
4.8. W przypadku zalegania z płatnością lub przekroczenia przyznanego Kupującemu limitu
zadłużenia, Sprzedawca ma prawo w każdym czasie wstrzymać dostawy produktu do momentu
uregulowania przez Kupującego wszelkich należności wobec Sprzedawcy.
4.9. Przez datę zapłaty rozumie się datę wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy,
wskazany na fakturze VAT.
4.10. Jeśli Kupujący popadnie w opóźnienie z zapłatą ceny, Sprzedawca ma prawo do naliczania
odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej. Kupujący, który nie wykona należycie swoich
obowiązków, pokrywa także wszelki poniesione przez Sprzedawcę wydatki związane z
wyegzekwowaniem świadczenia, odbiorem świadczenia, ściągnięciem należności, uzyskaniem
potrzebnych informacji oraz pomocy prawnej. Powyższe nie ogranicza prawa Sprzedawcy do
dochodzenia odszkodowania za wyrządzoną szkodę.
4.11. Jeśli Kupujący nie dopełni warunków zapłaty ceny lub innych obowiązków, lub jeśli pojawią
się uzasadnione wątpliwości co do zapłaty należności, Sprzedawca może powstrzymać się ze
swoim świadczeniem oraz żądać natychmiastowego wykonania zobowiązania i naprawienia
szkody wynikłej ze zwłoki, jak również odstąpić od umowy.

4.12. Jeśli powstanie uzasadnione podejrzenie, że Kupujący znajduje się w trudnej sytuacji
materialnej i finansowej, Sprzedawca może żądać natychmiastowego zabezpieczenia roszczeń lub
odstąpić od umowy.
4.13. W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności, Sprzedawca może żądać
zabezpieczenia zapłaty w formie uzgodnionej z Kupującym. Kupujący może potrącić swoje
wierzytelności względem Sprzedawcy wyłącznie za jego zgodą, zaś bez jego zgody potrącenie
może nastąpić tylko wówczas, gdy wierzytelności wynikają z tego samego stosunku prawnego, są
bezsporne i zostały w sposób nie budzący wątpliwości uznane przez Sprzedawcę w formie
pisemnej albo zasądzone prawomocnym wyrokiem sądowym.
4.14. Kupujący obowiązany jest powiadomić Sprzedawcę o każdej zmianie danych potrzebnych do
wystawienia faktury VAT.
4.15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania bez zgody Kupującego cesji wszelkich
wierzytelności, przysługujących mu w stosunku do Kupującego, na rzecz osób trzecich.
5. OPAKOWANIA ZBIORCZE
5.1. Sprzedawane produkty pakowane są w opakowania zbiorcze w postaci palet drewnianych o
wymiarach 1200x800 (chyba że strony indywidualnie ustalą inne wymiary palety), których cena
jednostkowa netto jest zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem palet Sprzedawcy. Wartość
opakowań zbiorczych zostanie wskazana w odrębnej pozycji na fakturze VAT za zakupione przez
Kupującego produkty.
5.2. Strony mogą odrębnie uzgodnić w formie pisemnej lub elektronicznej dostarczanie produktów
pakowanych w opakowania zbiorcze
w postaci palet drewnianych o wymiarach …...,
podlegających zwrotowi. W takim przypadku opakowania zbiorcze podlegają zwrotowi. W ciągu 10
dni roboczych od dnia zakończenia każdego kwartału kalendarzowego Sprzedawca prześle
Kupującemu informację o saldzie niezwróconych palet, wraz z wezwaniem do ich zwrotu w
terminie kolejnych 5 dni roboczych. Odbiór palet następuje na koszt Sprzedawcy w przypadku
jednorazowego zwrotu min 10 palet. Odbiór palet może następować podczas dostaw bieżących
zamówień składanych przez Kupującego.
5.3. W przypadku braku zwrotu palet przez Kupującego we wskazanym w punkcie 5.2 terminie,
Sprzedawca obciąży Kupującego kwotą odpowiadającą iloczynowi opłaty jednostkowej za
niezwróconą paletę i ilości niezwróconych palet na podstawie odrębnej faktury VAT z terminem
płatności 14 dni.
5.4. Opłata jednostkowa za paletę wynosi 11,00 zł netto.
5.5. Własność opakowań zbiorczych przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty ceny.
5.6. Zwrócone opakowania zbiorcze podlegają każdorazowo odbiorowi jakościowemu i
ilościowemu. Za ewentualne braki lub uszkodzenia zwróconych opakowań zbiorczych Kupujący
ponosi odpowiedzialność na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o użyczeniu.
6. PROCEDURA REKLAMACYJNA
6.1. Produkt musi być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeśli produkt jest wykorzystywany
przez Kupującego do innych celów lub modyfikowany, Sprzedawca może udzielić dodatkowych
informacji, ale nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
6.2. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia lub wady produktu wynikłe z jego
niewłaściwego użytkowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy dobór
produktu do umieszczonej w nim substancji oraz za niewłaściwy dobór systemu pakowania

napełnionych produktów. Przydatność produktów do pakowania określonych substancji jest
sprawdzana przez Kupującego w warunkach przewidywanego zastosowania i w związku z tym
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu wobec Kupującego.
6.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowania systemu pakowania Produktów
w transporcie, w tym zastosowanie zbyt wysokiej ilości warstw , nieodpowiednich palet,
rozmieszczenia produktów lub przeładunku) w wyniku których Produkty uległy uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu.
6.4. W przypadku zgłaszania reklamacji Produktu Kupujący winien dostarczyć Sprzedającemu
następujące informacje:
- wagę, rodzaj, kolor i dokładny opis opakowania;
- opis uszkodzenia ( w szczególności czy jest to dziura, szczelina czy pęknięcie);
- opróżnione uszkodzone Produkty lub ich cześć, a w braku możliwości ich dostarczenia , lub gdy
jego opróżnienie mogłoby spowodować wzrost kosztów po stronie Kupującego, Sprzedający
dopuszcza możliwość przedstawienia dokładnego opisu wraz z dokumentacją zdjęciową
obejmującą spód Produktu wraz z oznaczeniem (zegar produkcyjny), zdjęcia uszkodzenia, zdjęcia
całego opakowania oraz pozostałe zdjęcia obrazujące uszkodzenia;
- karta zbiorcza z opakowania zbiorczego z wyszczególnieniem nr partii i nazwiska operatora ( o ile
jest w posiadaniu Kupującego).
6.5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni.
7. INNE POSTANOWIENIA
7.1. Jakiekolwiek zmiany i dodatkowe postanowienia umowy wymagają
rygorem nieważności.

formy pisemnej pod

7.2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisu Kodeksu cywilnego.
7.3. W przypadku przedsiębiorców, spory wynikłe w związku z zawarciem umowy sprzedaży będą
rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

