OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY i DOSTAWY(OWSiD) Kos-Plast Adrian Kosiek
1. Definicje
Sprzedający: Kos-Plast Adrian Kosiek, ul. Hrubieszowska 1c, 61-339 Poznań
NIP: 782 22 60 274.
Kupujący: Jakikolwiek podmiot prowadzący działalność gospodarczą (osoba fizyczna
lub prawna), krajowy lub zagraniczny, z którym łączą Sprzedającego stosunki prawne,
wynikające z zawarcia umowy sprzedaży, dostawy lub innej umowy,jak również
jakikolwiek podmiot, który ma zamiar zawrzeć taką umowę ze Sprzedającym oraz
podmiot na zamówienie i koszt którego dostarczane są towary. Kupujący nawiązuje
współpracę ze Sprzedającym wyłącznie w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy nie odnoszą się do
sprzedaży i dostaw na rzecz konsumentów.
OWSiD: Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy Kos-Plast Adrian Kosiek
Towar/Produkt: towary i usługi handlowe będące przedmiotem sprzedaży
wykonywanej przez Sprzedającego.
Umowa: umowa sprzedaży lub dostawy towarów handlowych, zawarta ze
Sprzedającym, niezależnie od przyjętej przez strony formy i nazwy, między innymi
Zamówienie Kupującego, zaakceptowane przez Sprzedającego.
Zamówienie: przekazane przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego
oświadczenie skierowane do Sprzedającego zawierające wolę zawarcia Umowy, które
zawiera co najmniej niezbędne elementy umowy sprzedaży takie jak: rodzaj Towaru
lub szczegółowe parametry według których towar ma zostać wyprodukowany, ilość
Towaru, cenę oraz sposób dostawy.
Wada : widoczna gołym okiem lub ukryta istotna niezgodność przedmiotu Umowy z
Umową.
Przewoźnik/Spedytor:podmiot działający na zlecenie Sprzedającego lub Kupującego,
wykonujący transport Towarów do miejsca ustalonego w Umowie przez strony.
2. Warunki podstawowe i ich zastosowanie.
2.1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i dostawy(OWSiD) określają zasady
sprzedaży Produktów i usług oferowanych przez Sprzedającego, a więc mają
zastosowanie do wszelkich ofert oraz Umów, związanych z wszelkimi Towarami i
usługami wprowadzanymi na rynek przez Sprzedającego.OWSiD są powszechnie
dostępne na stronie internetowej: www.kos-plast.com.pl. Złożenie Zamówienia
przez Kupującego oznacza wyrażenie zgody na niniejsze OWSiD w całości, bez
potrzeby składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.
2.2. OWSiD stanowią integralną część każdego Zamówienia złożonego przez
Kupującego u Sprzedającego i obowiązują przez cały okres trwania
Umowy/współpracy aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich
stosowania.Kupujący poprzez złożenie Zamówienia (niezależnie od formy –

telefoniczne, mailowo, faxem, pisemnie) oświadcza że zna i akceptuje niniejsze
OWSiDw całości.
2.3. Ogólne lub szczególne warunki współpracy stosowane przez Kupującego nie są
wiążące dla Sprzedającego i nie znajdują zastosowania do Umowy, chyba że ten
składając takie oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności postanowi
inaczej.
3. Zawarcie umowy
3.1 Zawarcie Umowy następuje na podstawie Zamówienia złożonego przez
Kupującego u Sprzedającego w formie pisemnej, drogą elektroniczną – e-mail:
sprzedaz biuro@kos-plast.compl lub ustnej, przy czym Zamówienie nie
wiąże Sprzedającego jeśli nie zostanie przez niego potwierdzone i zaakceptowane.
3.2 Odwołanie Zamówienia przez Kupującego wymaga formy pisemnej.Jeżeli
odwołanie Zamówienia nastąpiło przed jego przyjęciem przez Sprzedającego, takie
odwołanienie skutkuje zobowiązaniem do pokrycia przez Kupującego w części lub
całości kosztów związanych z wartością Zamówienia. Jeżeli odwołanie Zamówienia
następuje po jego przyjęciu przez Sprzedającego, Sprzedający może wyrazić zgodę na
takie odwołanie pod warunkiem pokrycia przez Kupującego całości kosztów
poniesionych przez Sprzedającego na przygotowanie bądź realizację Zamówienia.
4. Przedmiot umowy i jej wykonanie
4.1. Przedmiotem Umowy jest odpłatna sprzedaż lub dostawaTowaru lub usług,
wykonana przez Sprzedającego zgodnie ze szczegółami określonymi w Zamówieniu,
Umowie oraz niniejszych OWSiD.
4.2. Sprzedający ma prawo do opierania produkcji i dostawy Towarów wykonywanych
pod indywidualne zlecenie Kupującego na zaleceniach technicznych, opisach lub
charakterystykach produktów dostarczanych przez Kupującego.
4.3. Sprzedający nie jest zobowiązany do sprawdzania przydatności przedmiotu
Zamówienia dla przewidzianych przez Kupującego celów. Sprzedający związany jest
wyłącznie właściwościami lub parametrami przedmiotu Zamówienia, wyraźnie
opisanymi w Zamówieniu.
4.4. Ciężar zbadania przydatności przedmiotu Zamówienia dla potrzeb i celów
Kupującego spoczywa na Kupującym. Kupujący poprzez złożenie Zamówienia
oświadcza, iż przedmiot Zamówienia odpowiada potrzebom i celom Kupującego.
4.5. Informacje o Produkcie, takie jak: parametry, właściwości, proporcje mają
charakter przybliżony zaś podany sposób stosowania ma charakter zalecany. Dane te
nie stanowią podstawy do dochodzenia roszczeń wynikających z wadliwości
przedmiotu Umowy.
4.6. Podczas używania Towaru Kupujący odpowiada za przestrzeganie obowiązującego
prawa, zasad bezpieczeństwa, higieny oraz przetwarzanie i przechowywanie

przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zawodowej oraz
niniejszymi OWSiD.
4.7. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty, potwierdzające
jakość Towaru dołącza się do dostarczonego Towaru, jeśli wymaganie takie zostanie
zgłoszone przez Kupującego w momencie składania Zamówienia, ma to bowiem
wpływ na cenę końcową Towaru.
4.8. W przypadku Towaru, którego Sprzedający nie jest producentem, Sprzedający nie
ma obowiązku weryfikowania informacji, technicznych, zawartych w dokumentach
poświadczających parametry Towaru, a informacje tego dotyczące, wynikające z
wiedzy i doświadczenia Sprzedającego należy traktować jako poglądowe.
4.9. Odbiór Towaru, w terminie określonym w Umowie odbywa się z magazynu
Sprzedającego, mieszczącego się pod adresem: ul. Serwisowa 1/3, 62-090 Rokietnica,
chyba że Kupującyzaznaczy w Zamówieniu dostawę za pośrednictwem Spedytora.
Koszty dostawy pokrywa Kupujący, chyba że strony w indywidualnej Umowie
postanowią inaczej.
Niebezpieczeństwo utraty bądź uszkodzenia Towaru z chwilą wydania go
przedstawicielowi Kupującego lub Przewoźnikowi przechodzi na Kupującego.
4.10. Sprzedający z uwagi na poprodukcyjne pochodzenie surowców używanych do
produkcji mieszanek deklaruje ograniczony czas zachowania właściwości i
przydatności do przerobu, który w należytych dla tego rodzaju Towaru warunkach do
przechowywania wynosi 21 dni od daty wydania Towaru, chyba że w Umowie
postanowiono inaczej.
4.11. Kupujący zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania warunków
przechowywania Towarów oferowanych przez Sprzedającego, które określa się
następująco: Przechowywać w suchym, chłodnym, zacienionym miejscu, w
temperaturze nie przekraczającej 20 stopni Celsjusza, zabrania się ekspozycji
jakiejkolwiek części Towaru na promienie słoneczne.
5. Ceny:
5.1. Jeżeli na mocy Umowy nie ustalono inaczej, na oferowane Towary obowiązuje
cena podana w ofercie handlowej, według stanu na dzień w dniu złożenia
Zamówienia.
5.2. Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości
ustawowej obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.
5.3. Ceny towaru nie obejmują kosztów transportu.
6. Płatność
6.1. Kupujący ma obowiązek terminowego dokonywania płatności za poszczególne
dostawy Towaru, zgodnie ze wskazanym na fakturze numerem rachunku bankowego
Sprzedającego, z uwzględnieniem wskazanego w dokumencie terminu płatności.

6.2. Kolejne dostawy będą realizowane pod warunkiem terminowego dokonywania
zapłaty.
7. Odpowiedzialność za wady
7.1Sprzedający udziela gwarancji na sprzedane Towaryzgodnie z zasadami
określonymi poniżej.
7.2. Gwarancja udzielana jest na okres 21 dni od daty wydania Towaru Kupującemu,
chyba że w Umowie zastrzeżono inny termin.
7.3. Z uwagi na określony okres przydatności Towaru do umówionego użytku, o
którym mowa w postanowieniu 4.10. powyżej, warunkiem skorzystania z uprawnień
gwarancyjnych jest bezwzględny obowiązek Kupującego do niezwłocznego zbadania
wydanego mu Towaru pod kątem istnienia wad oraz zgłoszenia wszelkich
niezgodności względem Zamówienia w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: biuro@kos-plast.com.pl lub listownie w terminie 3
dni roboczych, licząc od dnia dostawy, z podaniem precyzyjnych i wyczerpujących
przyczyn, dla których Kupujący kwestionuje dostarczony Towar, pod rygorem utraty
praw z gwarancji.
7.4. W przypadku zawiadomienia Sprzedającego o wadzie zgodnie z postanowieniem
7.3. powyżej, Sprzedający jest uprawniony wymagać, aby Kupujący przesłał lub oddał
do dyspozycji Sprzedającego zakwestionowany Towar lub jego część dla potrzeb
sprawdzenia w siedzibie Sprzedającego, pod rygorem utraty prawz gwarancji.
7.5. Sprzedający zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia wad dokonanego
przez Kupującego zgodnie z wymogami 7.3. i 7.4. powyżej w terminie do 21 dni od
daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia lub jeśli Sprzedający zażąda przesłania lub
oddania do dyspozycji zakwestionowanego Towarulub jego części dla potrzeb
sprawdzenia zgodnie z postanowieniem 7.4. – w terminie 21 dni od daty otrzymania
Towaru lub jego części.
7.6. W razie uzasadnionego zgłoszenia wady Sprzedający jest zobowiązany do
dostarczenia Towaru wolnego od wad w możliwie najszybszym terminie, nie później
niż w ciągu 30 dni od dnia uznania reklamacji. Jeśli wymiana Towaru nie nastąpi w
wymienionym wyżej terminie, Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny sprzedaży
Towaru o wartość wadliwej części Towaru lub odstąpić od Umowy w tej części z
jednoczesnym uprawnieniem do domagania się zwrotu spełnionego w części
świadczenia odpowiadającego wartości zareklamowanej części Towaru. Wyłącza się
uprawnienie Kupującego do domagania się odszkodowania od Sprzedającego, w tym
również odszkodowania z tytułu ewentualnie utraconych korzyści.
7.7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę jeśli przedmiot
Umowy – Towar został użyty przed sprawdzeniem lub zbadaniem lub jeśli wada
Towaru powstała na skutek jego niewłaściwego przechowywania.
7.8. W odniesieniu do Towarów, na mocy art. 558 Kodeksu cywilnego wyłącza się
odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

8. Zmiana warunków, powiadomienia.
8.1. Wszelkie ustalenia zmieniające lub uchylające którekolwiek z opisanych wyżej
postanowień wymagają dla swojej ważności potwierdzenia w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
8.2. W przypadku gdy poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków
Sprzedaży i Dostawy okazałyby się sprzeczne z obowiązującym prawem lub uznane by
zostały za bezskuteczne na mocy orzeczenia właściwego sądu, nie będzie to miało
wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku
Strony zobowiązują się odpowiednio zmienić postanowienie, z zachowaniem
uprzedniej intencji stron.
9. Siła wyższa
9.1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań, wynikających z Umowy, jeżeli jest ono spowodowane
zjawiskiem siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się wszelkie okoliczności i zjawiska,
których rozsądnie rzecz oceniając nie można było przewidzieć, ani też im zapobiec,
mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron Umowy i nie są spowodowane
przez żadną z nich ani też żadna z osób, za którestrony ponoszą odpowiedzialność.
10. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe.
10.1. Dla wykładni i stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy,
a także zawieranych Umów właściwe jest prawo polskie.
10.2. Wszelkie spory, wynikające z zawartych Umów oraz Umów Ogólnych Warunków
Sprzedaży i Dostawybędących integralną częścią tych Umów będą rozpatrywane przez
sądy powszechne, właściwe dla siedziby Sprzedającego.

