WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW – KATMAR PACK

10. Prawa nienaruszalne
10.1. Wszystkie projekty, rysunki, wzory, ryciny itp. są własnością KATMAR
1. Zasady ogólne
PACK chyba, że zrzeczono się w formie pisemnej prawa własności na rzecz
Poniższe, ogólne zasady sprzedaży i dostaw, będą stosowane w przypadku Kupującego.
każdej transakcji pomiędzy firmą KATMAR PACK , a Kupującym. Każde
10.2. Kupujący poniesie wszystkie koszty wynikające z praw do
odstępstwo od tych zasad wymaga uzgodnień w formie pisemnej. W
kopiowania, praw patentowych, znaku handlowego, wzoru użytkowego i
przypadku niezgodności pomiędzy warunkami kupna stawianymi przez
innych praw nienaruszalnych, jeśli produkt wytworzono - w całości lub
Kupującego, a niniejszymi zasadami sprzedaży i dostaw stosowane będą
częściowo - według dokumentacji wydanej przez Kupującego.
następujące warunki:
11. Anulowanie i zmiana zamówienia
2. Jakość surowca
11.1. Każde anulowanie lub zmiana zamówienia wymaga udzielenia przez
W przypadku braku pisemnych uzgodnień szczegółowych pomiędzy
firmę KATMAR PACK pisemnej aprobaty.
stronami, KATMAR PACK użyje do produkcji materiału o dobrej,
11.2. Jeżeli KATMAR PACK wyrazi zgodę na anulowanie lub zmianę
standardowej jakości.
zamówienia, to może żądać pokrycia na rzecz KATMAR PACK wszystkich
3. Ceny
dodatkowych kosztów i strat nadzwyczajnych, w tym wszystkich wydatków
3.1. KATMAR jest zobowiązany stosować ceny netto (nie zawierające
poniesionych na oprzyrządowanie, przy czym minimalna kwota należna z
podatku VAT) określone w pisemnym ,, Potwierdzeniu przyjęcia
tego tytułu nie może być niższa niż 10% ustalonej ceny zakupu.
zamówienia".
12. Reklamacje
3.2. Potwierdzone ceny dotyczą jedynie potwierdzonych ilości sztuk
12.1. Bezzwłocznie po otrzymaniu wyrobów Kupujący winien sprawdzić czy
wyrobów.
są one wolne od wad.
3.3. W przypadku rezygnacji Kupującego z odbioru potwierdzonej ilości
12.2. Obowiązkiem Kupującego jest również sprawdzenie ilości
sztuk wyrobów, KATMAR zastrzega sobie prawo zmiany cen.
dostarczonych wyrobów i zgodności z dokumentem WZ.
3.4. W przypadku całkowitej rezygnacji Kupującego z potwierdzonego
12.3. W terminie do 14 (czternastu) dni, licząc od dnia dostawy, kupujący
zamówienia lub odłożenia jego realizacji czasie, wszelkie koszty z tym
winien poinformować KATMAR PACK listem poleconym oraz mailowo, o
związane zostaną obliczone, zafakturowane i przedstawione Kupującemu
stwierdzonych wadach. Niezbędny przy tym jest pełny opis wady.
do zapłaty.
Reklamacja złożona po tym terminie nie będzie uwzględniona.
4. Waluta
12.4. Nasze dostawy podlegają ogólnie przyjętym tolerancjom dotyczących
Jeżeli cena sprzedaży została ustalona w walucie innej niż PLN, to jej
ilości, jakości, zawartości, wymiarów, wagi, wzorów i opakowania
wartość będzie ustalona wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu
określonym w Karcie Specyfikacji Technicznej.
poprzedzającym datę wystawienia faktury.
13. Wady
5. Płatności
13.1. Jeżeli przesyłka nie będzie zgodna z informacjami (danymi)
5.1. Płatności będą realizowane zgodnie z zatwierdzonymi warunkami
udzielonymi przez KATMAR PACK lub, jeżeli nie będzie odpowiadać
płatności.
zadeklarowanej przez KATMAR PACK jakości, KATMAR PACK dokona
5.2. KATMAR PACK zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności w wymiany częściowej lub całej dostawy nieodpłatnie.
przypadku pozyskania informacji o pogorszeniu wypłacalności Kupującego. 13.2. Prawo kupującego ogranicza się jedynie do wymiany dostawy, nie
5.3. Każde niedopatrzenie w terminowym dokonaniu płatności spowoduje obejmuje żadnych innych roszczeń, w tym także odpowiedzialności za
natychmiastowe naliczenie ustawowych odsetek za zwłokę, oraz
wszelkiego rodzaju szkody (straty, utracone korzyści, itp.).
powstrzymanie się KATMAR PACK z wykonaniem zobowiązań wzajemnych 13.3. KATMAR PACK nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające ze
(art.487 i nast. K.C.).
specyfikacji lub wszelkich innych wskazówek i instrukcji udzielonych przez
5.4. Kupujący nie jest w żadnym przypadku upoważniony do nie uiszczenia Kupującego.
jakiejkolwiek części ceny zakupu tytułem zabezpieczenia roszczeń
14. Przydatność produktu
wzajemnych, w tym dotyczących wnoszonych skarg lub zobowiązań
KATMAR PACK nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za to, czy
gwarancyjnych.
dostarczony produkt nadaje się lub może być legalnie używany zgodnie z
6. Zastrzeżenie własności i przejście ryzyka
zamierzonym przeznaczeniem. O przydatności produktu o konkretnej
6.1. Przedmiot sprzedaży (wyroby) pozostaje własnością KATMAR PACK, aż wadze i cechach do konkretnego zastosowania decyduje Kupujący. Dobór
do pełnego uregulowania należnych za nie płatności.
odpowiednich cech opakowania lub produktu , jak: waga, grubość ścianek,
6.2. W przypadku zajęcia towaru lub zgłaszania jakichkolwiek roszczeń
rodzaj atestu – spoczywa na Kupującym, – dotyczy zwłaszcza opakowań
przez osoby trzecie, kupujący obowiązany jest niezwłocznie poinformować do transportu ADR, gdzie na Sprzedającym zgodnie z jego wiedzą i
o prawie własności KATMAR PACK.
specyfikacją konfekcjonowanego produktu zobowiązany jest do wyboru
6.3. Niebezpieczeństwo połączone z posiadaniem przedmiotu ciąży na
odpowiedniego atestu UN dla swoich produktów.
Kupującym od chwili wydania towaru. W przypadku dostaw bez transportu
15. Warunki przechowywania, transportowania i stosowania:
ryzyko przechodzi na zamawiającego z momentem opuszczenia zakładu
Opakowania PEHD oraz akcesoria: nakrętki , lejki , i inne produkty z PEHD
KATMAR PACK. W przypadku opóźnień w wysyłce spowodowanych przez
są wrażliwe na warunki klimatyczne. Dlatego należy je przechowywać,
Kupującego, ryzyko przechodzi już w momencie zgłoszenia gotowości do
transportować w temperaturze 15:30C i względnej wilgotności 40:60%.
wysyłki.
Niedostosowanie się do tych zaleceń może spowodować ich zniekształcenie,
7.Dostawa
rozwarstwienie, oraz zmianę własności fizykochemicznych. Produkty należy
7.1.Warunki dostawy określone w potwierdzeniu zamówienia będą
przechowywać z dala od źródeł ciepła, na magazynach krytych oraz unikać
interpretowane zgodnie z aktualnymi regułami INCOTERMS.
bezpośredniego działania promieni słonecznych (uv) , które niekorzystnie
7.2 Towary, również te dostarczane na warunkach DAP, zawsze są
wpływa na parametry użytkowe PEHD w dłuższym okresie czasu.
transportowane na ryzyko odbiorcy.
Niedostosowanie warunków składowania i przechowywania powoduje
8. Termin dostawy
skrócenie okresu przydatności surowca do 6 miesięcy.
8.1. Termin dostawy wyznaczany jest optymalnie przez KATMAR PACK, po
16. Odpowiedzialność za produkt
uprzednim ustaleniu wszystkich istotnych szczegółów technicznych, takich 16.1.Odpowiedzialność KATMAR PACK i/lub gwarancja nie może być
jak: rysunki, wyprodukowanie wzorów itp..
zrekompensowana inaczej, niż wymiana wadliwego towaru na wolny od
8.2. Wydarzenia spowodowane przez siłę wyższą upoważniają KATMAR
wad w ilościach jednakowych. KATMAR PACK w żadnym wypadku nie
PACK do wydłużenia terminu dostawy o czas trwania przeszkody oraz z
ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie towarów ani nie może być
powodu jeszcze niezrealizowanej części kontraktu do całkowitego lub
obarczony konsekwencjami wynikającymi z niewłaściwego ich
częściowego odstąpienia od niego.
transportowania, magazynowania i zastosowania. Ze względu na szeroką
Za siłę wyższą uznaje się między innymi:
gamę produktów firmy KATMAR PACK oraz jeszcze większe możliwości ich
Wojny, mobilizację, niepokoje społeczne, naturalne kataklizmy, strajki,
zastosowania w zależności od profilu produkcji i warunków wymaganych
lokauty, brak dostaw surowcowych, ingerencję władz, trudności w
przez poszczególnych odbiorców KATMAR PACK prosi o dokonanie
zaopatrzeniu w energię lub surowce, uszkodzenie urządzeń produkcyjnych, odpowiednich testów przed złożeniem zamówienia. Próbki do testów
zakaz importu/eksportu, ograniczenia walutowe, brak siły roboczej,
KATMAR PACK wysyła bezpłatnie na życzenie Kupującego.
okoliczności nieprzewidywalne, które pomimo dochowania należytej
16.2. KATMAR PACK nie może być obarczony odpowiedzialnością za straty
staranności i wysiłkach uniemożliwiają terminową dostawę. Powyższe
w zyskach ani żądaniem wypłaty bezpośredniego lub pośredniego
obowiązuje również, gdy analogiczne okoliczności wystąpią u poddostawcy. odszkodowania.
8.3. Jeżeli dostawa jest opóźniona z winy lub na życzenie Kupującego,
16.3. W przypadku oddania przez Kupującego dostawy w użytkowanie,
KATMAR PACK może obciążyć kupującego kosztami powstałymi przy
odsprzedaży dostawy lub w innych przypadkach przeniesienia praw na
magazynowaniu, składowaniu, spedycji i innymi kosztami w związku z tym osobę trzecią, KATMAR PACK zostaje zwolniony od odpowiedzialności, o
poniesionymi.
której mowa wyżej.
8.4. Kupujący nie ma prawa żądać odszkodowania za opóźnienie dostawy
17. Właściwość sądu
w przypadkach, o których mowa w powyższych punktach.
Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów mogących powstać w
9. Powiększenie dostawy
związku z realizacją umów między KATMAR PACK i Kupującym- będzie
9.1. KATMAR PACK jest upoważniony do dostarczenia +/-5%
właściwy rzeczowo sąd, wyznaczony dla siedziby KATMAR PACK. W
potwierdzonych ilości wyrobów.
sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu
9.2. Wszystkie wskaźniki wagowe są przybliżone i przyjęte przez KATMAR Cywilnego.
PACK w subiektywnym przekonaniu o ich prawidłowości, tolerancja wagowa
dla opakowań nie atestowanych określona jest w karcie technicznej
produktu.

