
Ogólne Warunki Sprzedaży Danje-Polymer Sp. z o.o.

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów („OWS”), mają zastosowanie do każdej Umowy, o ile dana Umowa w wyraźny sposób nie stanowi inaczej.
2 DEFINICJE
2.1 „Dzień roboczy” oznacza każdy dzień oprócz soboty, niedzieli lub dnia ustawowo wolnego od pracy.
2.2 „Kupujący” oznacza osobę prawną określoną w odpowiedniej Umowie jako Strona nabywająca.
2.3 „Umowa” oznacza każdą umowę sprzedaży i kupna Produktów (a) wynikającą ze złożenia Zamówienia przez Kupującego i Potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego lub (b) zawartą 
przez Sprzedającego i Kupującego.
2.4 „Siła wyższa” oznacza zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia nawet przy dołożeniu najwyższej staranności, które wystąpiło po dniu 
wejścia w życie Umowy, w szczególności wojnę, zamach terrorystyczny, pożar, powódź, trzęsienie ziemi lub strajk..
2.5 „Incoterms” oznacza Międzynarodowe Reguły Handlu  i odnosi się do wersji z 2010 roku wydanej przez Międzynarodową Izbę Handlową,
2.6 „Produkty poza specyfikacją” oznaczają Produkty niezgodne ze Specyfikacjami.
2.7 “Zamówienie” oznacza dokument złożony Sprzedającemu  przez Kupującego w celu nabycia Produktów  oferowanych do sprzedaży u Sprzedającego.
2.8 „Potwierdzenie zamówienia” oznacza dokument  potwierdzający przyjęcie Zamówienia przesłane przez Sprzedającego do Kupującego.
2.9 „Strona” oznacza osobno Sprzedającego lub Kupującego, a „Strony” oznaczają łącznie Sprzedającego i Kupującego.
2.10 „Produkty” oznaczają produkty i/lub usługi określone w Umowie.
2.11 „Sprzedający” oznacza osobę prawną określoną w odpowiedniej Umowie jako Strona sprzedająca. 
2.12 „Specyfikacje” oznaczają specyfikacje produkcyjne Sprzedającego dla danego Produktu.
3 ZAMÓWIENIA
3.1 Zamówienia złożone przez Kupującego stają się wiążące dla Sprzedającego wyłącznie w momencie wydania Potwierdzenia zamówienia lub w momencie dostawy Produktów. 
Po otrzymaniu  Potwierdzenia Zamówienia  przez Kupującego anulowanie zamówienia przez Kupujacego jest skuteczne wyłącznie w przypadku gdy Sprzedajacy potwierdzi przyjęcie anulowania 
Zamówienia w formie pisemnej. Sprzedający jest uprawniony do żądania odszkodowania od Kupującego, jeżeli w związku z anulowaniem  Zamówienia poniósł jakąkolwiek szkodę.
3.2 Każde Zamówienie złożone przez Kupującego podlega, między innymi, ogólnej pozytywnej decyzji kredytowej.  W przypadku złożenia Zamówienia przekraczającego limity kredytowe, 
Sprzedający ma prawo według własnego uznania do powiadomienia Kupującego o wstrzymaniu lub anulowaniu tego Zamówienia włączając każde Zamówienie, dla którego zostało już wysłane 
Potwierdzenie zamówienia bez ponoszenia z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
3.3 W przypadku gdy Kupujący nabywa Produkt wykonany na jego zamówienie, Kupujący, który rezygnuje z dalszego zamawiania tego Produktu ma obowiązek zawiadomienia o tym 
Sprzedającego z odpowiednim wyprzedzeniem . Ma również obowiązek wykupienia wszelkich sprowadzonych już pod jego potrzeby lub będących w trakcie realizacji dostaw. W przeciwnym 
wypadku Sprzedający ma prawo dochodzenia od Kupującego odszkodowania.
4 DOSTAWA
4.1 Różnica w ilości dostarczonego Produktu w stosunku do Zamówienia nie stanowi podstawy do reklamacji. W każdym przypadku Kupujący płaci za ilość Produktu rzeczywiście dostarczoną.
4.2 Daty dostawy określone w Potwierdzeniu zamówienia są orientacyjne. Sprzedający w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez 
Kupującego w związku z opóźnieniem w dostawie lub brakiem dostawy Produktu.
5. CENY, FAKTURY I PŁATNOŚCI
5.1 Sprzedający jest uprawniony, do czasu wysyłki i z co najmniej 15 dniowym uprzedzeniem do podniesienia ceny sprzedaży w tym bez ograniczeń w przypadku wzrostu ceny surowców. 
Kupujący niniejszym (nunc pro tunc) przyjmuje i akceptuje takie podwyżki.
5.2 Sprzedający ma prawo do wystawiania faktur VAT w formie cyfrowej za pośrednictwem poczty elektronicznej bez podpisu.
5.3 Płatności muszą zostać dokonane na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie wskazanym na wystawionej przez Sprzedającego fakturze VAT. Sprzedający wystawia fakturę w dniu 
załadunku Produktów.
5.4 Bez wymogu uprzedniego wezwania do zapłaty, Kupujący zobowiązany  jest do zapłaty odsetek ustawowych od każdej kwoty nieotrzymanej przez Sprzedającego w terminie wskazanym na 
fakturze VAT. Odsetki te mogą być odrębnie fakturowane przez Sprzedającego. Sprzedającemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów windykacji oraz kosztów 
sądowych.
6 WŁASNOŚĆ
6.1 Niezależnie od dostawy i bez uszczerbku dla przeniesienia na Kupującego ryzyka utraty lub uszkodzenia Produktów zgodnie z odpowiednią formułą Incoterms, prawo własności Produktów 
pozostaje wyłącznie  w rękach Sprzedającego do momentu zapłacenia przez Kupującego pełnej kwoty należnej za te Produkty.
6.2 W okresie, w którym prawo własności Produktów przysługuje Sprzedającemu, Kupujący przechowuje Produkty jako depozytariusz Sprzedającego oraz oznacza i przechowuje Produkty 
oddzielnie lub w sposób, który uniemożliwi pomylenie ich z innymi towarami, lub, jeśli to niemożliwe, szczegółowo rejestruje ilość Produktów należących do Sprzedającego. Kupujący jest 
zobowiązany do ubezpieczenia Produktów od wszelkich ryzyk na ich pełną wartość odtworzeniową. Kupujący może wykorzystać lub sprzedać takie Produkty w toku normalnej działalności z 
zastrzeżeniem art. 6.3 poniżej oraz ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów od chwili dostawy tych Produktów do Kupującego zgodnie z terminem dostawy (Incoterms) określonym w 
Umowie.
6.3 Jeżeli Kupujący sprzedaje Produkty, o których mowa w art. 6.2, wszelkie roszczenia Kupującego wobec osób trzecich, które nabywają te Produkty, oraz wszelkie wpływy ze sprzedaży tych 
Produktów zostają niniejszym przeniesione przez Kupującego na Sprzedającego, który akceptuje to przeniesienie. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest poinformować osobę trzecią o 
takim przeniesieniu. 
Sprzedającemu w sytuacji: (a) opóźnienia w zapłacie przez kupujacego faktury VAT (b) zaistnienia stanu niewypłacalnosci Kupującego (c) zawarcia przez Kupujacego porozumienia z 
wierzycielami (d) złożenia w odniesieniu do Kupującego wniosku o wszczęcie postępowania likwidacyjnego; przysługuje według własnego uznania prawo do odstąpienia od Umowy oraz prawo do
żądania zwrotu Produktów albo prawo żądania zapłaty ceny wraz z ustawowymi odsetkami . W przypadku realizacji prawa odstąpienia od Umowy przez Sprzedajacego, Kupujący umożliwi 
Sprzedającemu dostęp do pomieszczeń , w których są przechowywane Produkty celem  ich odbioru.
7 ZAPEWNIENIA I ZOBOWIĄZANIA
7.1 Sprzedający zapewnia, że w momencie dostawy Produkty odpowiadają Specyfikacjom dostarczonym przez producenta. Właściwości zawarte w dowolnej innej dokumentacji nie stanowią 
specyfikacji. To ograniczone zapewnienie otrzymuje wyłącznie Kupujący i nie obejmuje ono kolejnych nabywców.
7.2 Wszelkie oświadczenia w odniesieniu do Produktów inne niż  w art 7.1 są niniejszym wyłączone. Gwarancje dotyczące przydatności dla określonego celu są niniejszym wyraźnie 
wyłączone.Strony niniejszym wyłączają uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady Produktów. 
7.3 Wszelkie roszczenia Kupujący będący przedsiębiorcą powinien zgłosić do Sprzedającego w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 48 godzin po tym jak Kupujący zauważy lub powinien 
zauważyć podstawę takich roszczeń. Kupujący po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest uprawniony do podnoszenia i egzekwowania takich roszczeń. W odniesieniu do 
wszelkich roszczeń z tytułu naruszenia przez Sprzedającego gwarancji określonej w art 7.1powyżej  Kupujący nie będzie podnosił roszczeń wobec Sprzedającego ani wszczynał postępowania 
sądowego po przetworzeniu lub odsprzedaniu Produktów  lub po upływie 180 dni od daty wysłania Produktów przez Sprzedającego w zależności co nastąpi wcześniej.
7.4 Jeżeli Sprzedający ponosi odpowiedzialność z powodu naruszenia warunków gwarancji określonych w art 7.1 to całkowita odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona do wymiany 
Produktu na zgodny ze Specyfikacją lub zwrotu ceny zakupu Produktów poza Specyfikacją. W zakresie dozwolonym przez prawo całkowita odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego 
jest ograniczona do kwoty równej cenie sprzedaży Produktów, w związku z którymi wniesiono roszczenie.
7.5 W żadnym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (włącznie z damnum emergens i lucrum cessans , pośrednimi,wynikowymi lub szczególnymi) które 
zostały uzgodnione jako obejmujące np utratę korzyści lub dochodu, koszty wynikające z opóźnienia, uszkodzeń jakichkolwiek produktów, urządzeń i mienia. 
7.6 Kupujący zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności przed wszelkimi stratami, szkodami i kosztami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich wynikającymi ze sprzedaży lub 
przetwarzania Produktów przez Kupującego.                                                                                                                                                                                                                                               
7.7 Roszczenia Kupującego dotyczące ilości Produktów będą uwzględniane tylko w takim zakresie w jakim zostanie to zaznaczone w dowodzie odbioru wystawionym przez Kupującego 
przewoźnikowi.                                                7.8 Roszczenia wynikające z uszkodzenia Produktu lub opakowania Produktu w czasie transportu wymagają sporządzenia dokumentacjiu 
fotograficznej w momencie przyjęcia Produktów przez Kupującego.
8.DORADZTWO TECHNICZNE
Kupujący jest odpowiedzialny za projektowanie, przetwarzanie i etykietowanie każdego produktu wytwarzanego przy użyciu Produktów. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za 
przetestowanie Produktów w stopniu wystarczającym do utworzenia niezależnej opinii o ich przydatności do użycia lub obróbki zamierzonej przez Kupującego. Sprzedający nie ponosi 
odpowiedzialności za doradztwo, oświadczenia, informacje, usługi lub zalecenia przedstawione Kupującemu.
9 SIŁA WYŻSZA
9.1 Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia, brak realizacji lub opóźnienie spowodowane Siłą Wyższą.
10 ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE
10.1 Jeżeli Kupujący narusza postanowienia Umowy w szczególności gdy Kupujący: (a) Nie reguluje w terminie płatności za jakąkolwiek  fakturę  VAT (b). Pozycja kredytowa Kupującego się 
pogorszy     (c) Kupujący przyjmie uchwałę o likwidacji lub gdy sąd wyda postanowienie o wszczęciu likwidacji (d) w zakresie dozwolonym przez prawo zostanie w stosunku do Kupującego 
złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub wszczęte zostanie postępowanie dotyczące upadłosci, niewypłacalności, likwidacji, powołania syndyka (e) Kupujący zawrze 
jakikolwiek układ z wierzycielami; w takim przypadku Sprzedający będzie uprawniony do: 
(a) wstrzymania dostawy Produktów (b) postawienia w stan natychmiastowej wymagalności wszelkich należności wynikających z Umowy w tym wierzytelności, których termin zapłaty jeszcze nie 
upłynął (c) żądania od Kupującego zapłaty z góry i w gotówce (d) wypowiedzenia każdej Umowy w trybie natychmiastowym w drodze pisemnego wypowiedzenia bez ponoszenia jakiejkolwiek 
odpowiedzialności przez Sprzedającego.
10.2  Wypowiedzenie Umowy nie ogranicza żadnych praw lub zobowiązań Umowy i nie wpływa na brzmienie art.6 (własność), art7(zapewnienia i zobowiązania) i art14(prawo właściwe i 
rozstrzyganie sporów)
11. POUFNOŚĆ
Kupujący zobowiązuje się zachować poufność wszelkich informacji zawartych w jakiejkolwiek Umowie ze Sprzedającym lub w posiadanie których kupujący wszedł na skutek i w trakcie 
wykonywania lub obowiązywania Umowy..
12. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA
12.1 Kupujący zapewnia, że w każdej chwili (w tym bez ograniczeń w czasie dostawy lub odbioru, przewozu, przechowywania, transportu, stosowania i wprowadzania do obrotu Produktów) on 
sam, jego kontrahenci lub inne firmy działające w jego imieniu, będą stosować się do wszystkich obowiązujących praw i regulacji dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, 
zaleceń znajdujących się w kartach charakterystyki Produktów, wszystkich zasad bezpieczeństwa i innych procedur obowiązujących w danym punkcie dostawy i w każdym przypadku w sposób 
zgodny ze standardami rozsądnego i ostrożnego działania. Kupujący podejmie wszelkie środki ostrożności właściwe dla zagrożeń określonych w karcie charakterystyki Produktu i odpowiednio 
będzie zarządzać i pozbywać się wszelkich odpadów i pozostałości po wykorzystaniu Produktów, w tym także wszelkich opakowań jednorazowych, zgodnie z obowiązującym prawem i 
przepisami.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
12.2 W przypadku naruszenia postanowień art.12 Kupujący zobowiązuje się w pełni zwolnić od odpowiedzialności Sprzedającego, jego członków zarządu, dyrektorów, przedstawicieli i 
pracowników w związku z wszelkimi roszczeniami, stratami i zobowiązaniami spowodowanymi jakimkolwiek takim naruszeniem. W przypadku naruszenia postanowień Art. 12 Sprzedający ma 
prawo podjąć wszelkie działania jakie uzna za stosowne, w tym wypowiedzieć Umowę  ze skutkiem natychmiastowym i bez żadnych zobowiązań Sprzedającego względem straty lub szkody 
powstałej w wyniku takiego wypowiedzenia lub zawieszenia.                                                                                                                                                                                                                      
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                                                                                                                                                                                                              
13.1 Żadna Umowa nie może być przedmiotem cesji przez którąkolwiek ze Stron na inną stronę bez uprzedniej zgody drugiej Strony                                                                                                    
13.2 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie  OWS będzie niezgodne z prawem nie ma to wpływu na pozostałe postanowienia OWS i nie skutkuje ich naruszeniem.                                                          
14.PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW                                                                                                                                                                                                                            
14.1 Niniejsze OWS oraz każda Umowa będą podlegać prawu w jurysdykcji siedziby Sprzedającego.                                                                                                                                                      
14.2 Wszelkie spory pomiędzy  Sprzedającym a Kupującym będą poddane wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla Sprzedającego.


