
 Warunki handlowe 

§ 1. DOSTAWY 

1. Dostawca zobowiązuje się należycie zapakować i zabezpieczyć Wyroby na czas ich przewozu stosowanie do ich 

właściwości oraz w sposób umożliwiający stwierdzenie powstania uszkodzeń lub braków w Wyrobach w trakcie przewozu 

oraz zapewniający bezpieczny rozładunek. Ponadto Dostawca zobowiązany jest właściwie oznaczyć przesyłkę na jej 

opakowaniu, w dane obejmujące: 

1) indeksy Wyrobów, 

2) ilość Wyrobów, 

3) szczególne właściwości (np. wrażliwość na uderzenia, temperaturę, wymagane środki ostrożności itp.), 

4) nazwę Dostawcy, 

5) nazwę Odbiorcy, 

2. Odbiorca może w uzasadnionych przypadkach wydać szczególne instrukcje co do terminu, miejsca i sposobu dostawy. 

3. Na każdą przesyłkę Dostawca wystawia i prawidłowo wypełnia list przewozowy.  

4. Dostawę uważa się za prawidłowo wykonaną z chwilą dostarczenia ostatniego z wymaganych dokumentów.  

5. Odbiór Wyrobów, w braku odmiennych ustaleń, możliwy jest wyłącznie w godzinach od 7.00 do 18.00. 

§ 2. SPECYFIKACJA WYROBÓW 

1. Dostawca zapewnia, że Wyroby będą najwyższej dostępnej jakości, pełnowartościowe, trwałe i pozbawione jakichkolwiek 

wad materiałowych, projektowych lub wykonawczych: 

1) wolne od jakichkolwiek wad prawnych, 

2) wolne od wad materiałowych i wykonawczych, 

3) odpowiadały wymogom bezpieczeństwa, 

4) zgodne z wymogami ochrony środowiska. 

§ 3. WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA I INTELEKTUALNA 

1. Dostawca oświadcza i gwarantuje, że wszelkie wykorzystywane przez niego patenty, wzory zdobnicze i użytkowe, znaki 

towarowe, know-how oraz prawa własności intelektualnej nie naruszają uprawnień osób trzecich, zarówno w kraju 

wytworzenia, w Polsce, jak i w dowolnym innym Państwie do którego mogą  być sprzedawane produkty wytwarzane przez 

Dostawcę.  

2. Wszelkie prawa własności przemysłowej lub intelektualnej, jak również know-how - związane z Wyrobami przeznaczonymi 

dla Odbiorcy, są przelewane na Odbiorcę pod warunkiem i z chwilą zapłaty za dostarczone Wyroby. W braku odrębnych 

uzgodnień prawa te nie mogą być udostępniane osobom trzecim przez Dostawcę. Odbiorca jest uprawniony do dokonania 

wszelkich zgłoszeń, jakie są lub mogą być wymagane dla ochrony jego praw. 

§ 4. CENA I PŁATNOŚCI 

1. Ceny poszczególnych Wyrobów ustalone są osobnym cennikiem. Ceny są cenami netto w siedzibie Dostawcy. 

2. Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Dostawcy ceny za dostarczone Produkty, na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury, w tym samym dniu przelewem na konto Dostawcy. Za termin zapłaty strony uznają dzień obciążania 

rachunku bankowego Dostawcy. Istnieje możliwość ustalania terminów płatności indywidualnie z odbiorcami po dostawie. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny, Dostawca może żądać od Odbiorcy zapłaty odsetek ustawowych. 
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