OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY POLYTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TORUNIU ( OWSiD )
I. Postanowienia ogólne:
1.1 OWSiD regulują zasady sprzedaży i dostaw y towarów oferowanych przez POLYTOR Sp. z o.o, o
ile nie zostały zmienione pisemną umową pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
1.2. OWSiD są dostępne na stronie internetowej Sprzedającego : www.polytor.pl
1.3 Kupujący akceptuje zapis na fakturze: Polytor Sp. z o.o w Toruniu prowadzi sprzedaż wg
OWSiD, dostępnych na stronie internetowej www.polytor.pl.
1.4. OWSiD stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i dostawy zawieranych z Polytor
Sp. z o.o i mają do nich zastosowanie przez cały czas trwania umowy, chyba że strony wyraźnie
postanowiły inaczej .Każde odstępstwo od stosowania niniejszych OWSiD wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Polytor Sp.z
o.o przyjęcie przez Kupującego OWSiD przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla
wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży oraz dostawy aż do czasu zmiany ich treści lub
odwołania ich stosowania.
1.5. Wszelkie obowiązujące u Kupującego Ogólne Warunki zostają wyłączone w transakcjach z
Polytor Sp. z o.o, gdzie jako wyłączne zastosowanie mają niniejsze OWSi D.
1.6. Dokumentacja techniczna powierzona Sprzedającemu przez Kupującego w celu realizacji
zamówienia będzie traktowana jako materiały poufne, które nie będą udostępniane osobom
trzecim bez pisemnej zgody Kupującego.
II. Zamówienia towaru
1.1Transakcja pomiędzy stronami realizowana jest w oparciu o zamówienie (ofertę ) złożone przez
Kupującego w formie pisemnej ( pocztą lub faksem ) lub elektronicznej .
1.2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji
przez Sprzedawcę - w formie pisemnej ( pocztą lub faksem ) lub elektronicznej .
1.3 Dopuszcza się dokonanie zamówienia towaru na warunkach OWSiD Sprzedawcy drogą
telefoniczną. Warunkiem przyjęcia zamówienia telefonicznego jest jego potwierdzenie przez
Zamawiającego elektronicznie w ciągu 8 godzin od otrzymania drogą elektroniczną od Sprzedawcy
oferty sprzedaży.
1.4. Jakiekolwiek zmiany poszczególnego zamówienia , bądź odwołanie takiego zamówienia nie
mogą zostać dokonane bez pisemnej zgody Sprzedawcy w sposób jak pkt. II.1.2.3.
1.5. Złożone zamówienie przez Kupującego oznacza ,ze akceptuje on w całości OWSiD Sprzedawcy.
III. Dostawy
1.1.
Sprzedający zobowiązuje się do terminowego realizowania przyjętych zamówień
Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie do Kupującego

wynikające z działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenia poza zasięgiem decyzji i kontroli
Sprzedającego ( klęski żywiołowe- np. pożar, powódź, huragan, wojny, strajki,zwłoka w realizacji
zamówień przez dostawców dla Polytor Sp. z o.o, ograniczenia publiczne i prawne oraz inne )
1.2.
Do każdej dostawy do Kupującego Sprzedający wystawia dokument WZ zawierający wykaz
asortymentowy i ilościowy dostarczonych produktów. Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenia
odbieranych produktów na dokumencie WZ czytelnym podpisem ( imię nazwisko )
1.3.
Do każdej dostawy do Kupującego Sprzedający wystawia fakturę zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy o podatku
akcyzowym.
1.4.
Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia rozładunku towarów z zapewnieniem obecności
wykwalifikowanej ekipy, wyposażenia oraz instrukcji umożliwiających realizację tego procesu w
sposób bezpieczny i zgodny z wymogami środowiska i obowiązującymi procesami.
IV. PŁATNOŚCI
1.1.

Do czasu zapłaty za towar – stanowi on własność Sprzedawcy.

1.2.
Zapłata należności za dostarczone towary zostanie przez Kupującego dokonana w wysokości i
terminie podanym na fakturze.
1.3
Za późnienia w zapłacie zostaną naliczone odsetki zgodnie z obowiazujacymi przepisami. W
razie wszczęcia postępowania windykacyjnego jego kosztami zostanie obciążony Kupujący.
1.4.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu płatności oraz wycofania
przyznanych kredytów kupieckich w przypadku znaczących zaległości z płatnościami po stronie
Kupującego.
1.5.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia(rozwiązania bez okresu wypowiedzenia)
od wszelkich umów wiążących strony w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności
Kupującego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych lub innych.
1.6.
Jeżeli w okresie między zawarciem umowy a terminem jej wykonania znacznie wzrosną ceny
pozycji stanowiących podstawę ich kalkulacji Sprzedawca jest uprawniony do zmiany ceny w
odpowiednim zakresie lub do odstąpienia(rozwiązania bez okresu wypowiedzenia) od umowy bez
ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych lub innych.

V. OPAKOWANIA
1.1.Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sprzedającemu opakowań wielokrotnego użytku w stanie
niepogorszonym tj. w ramach normalnego zuzycia.
1.2.Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sprzedającemu opakowań wielokrotnego użytku w
terminie 60 dni od daty odbioru towarów.

1.3. W przypadku nie zwrócenia przez Kupującego opakowań w terminie 60 dni Sprzedający obciąży
Kupującego kwotą równoważną wartości opakowań zwrotnych.
1.4.Kupującemu nie wolno zamieszczać na opakowaniach wielokrotnego użytku będących własnością
Sprzedającego żadnych własnych oznaczeń ani symboli oraz napełniać tychże jakimikolwiek
produktami.
VI.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU
1.1.Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru i jego opakowania przy dostawie. Jeśli
Kupujący odstąpi od powyższych czynności towar uważa się za dostarczony bez wad.
1.2.Reklamacje ilościowe powinny być zgłaszane przez Kupującego wyłącznie w formie pisemnej w
dniu dostawy.
1.3.Zgłaszanie wad jakościowych przez Kupującego w dostarczonych produktach powinno być
dokonane niezwłocznie po ich wykryciu i przed jakimkolwiek działaniem nad produktem.
Przetworzenie lub niewłaściwe zastosowanie reklamowanych towarów zwalnia Sprzedającego z
odpowiedzialności za wady.
1.4.Kupujący jest zobowiązany do zgłaszania reklamacji jakościowych wyłącznie w formie pisemnej i
nie później niż w ciągu 7 dni od daty odbioru towaru.
1.5.W przypadku gdy wada jakościowa produktu wyszła na jaw ( wada ukryta ) po upływie 7 dni od
daty odbioru towaru, Kupujący jest zobowiązany zawiadomić Sprzedającego o tym fakcie najpóźniej
w terminie 3 dni od jej wykrycia wyłącznie w formie pisemnej. Obowiązek udowodnienia obecności
wady ukrytej obciąża Kupującego.
1.6. Odpowiedzialność Polytor Sp. z o.o co do wyrównania strat lub zapłacenia odszkodowań za
wady dostarczonych towarów nie będzie przekraczać wartości tychże towarów i może być pokryta
nową dostawą towarów bez wad. Uznaje się za wady jedynie takie, które zostały potwierdzone przez
producenta.
VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
1.1.Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty przez Kupującego w sposób niezgodny z
jego przeznaczeniem lub aktualnie obowiązującymi wymogami technologicznymi, prawnymi bądź
innymi.
1.2.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w procesie rozładunku towarów
przez Kupującego.
1.3 Kupujący ma obowiązek znać parametry techniczne/chemiczne zamawianego towaru.
Sprzedawca dostarcza towar zgodnie z zamówieniem i nie ponosi odpowiedzialności za dalsze jego
wykorzystanie przez Kupującego.
1.4. Jeżeli Kupujący w zamówieniu żąda dołączenia odpisów stosownych certyfikatów i atestów
dotyczących nabywanego towaru Sprzedawca jest zobowiązany przedstawić i dołączyć w/w
dokumenty. Sprzedawca nie weryfikuje informacji w tym technicznych zawartych w atestach,
certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość. Dołączenie niezbędnych certyfikatów i

atestów może podlegać opłacie na koszt Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do
dostarczenia niezbędnych certyfikatów i atestów po realizacji zamówienia.
1.5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną Kupującemu umyślnie.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę po stronie Kupującego w postaci strat
gospodarczych oraz utraconych korzyści wynikających z wadliwego towaru.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.1.W sprawach nie objętych niniejszymi OWSiD będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
1.2.Stosunki umowne Stron jak również spory z nich wynikające poddane są prawu polskiemu.
1.3.Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć z realizacji
sprzedaży i dostaw objętych niniejszymi OWSiD jest sąd właściwy rzeczowo dla siedziby
Sprzedającego.
IX. KLAUZULA POUFNOŚCI/TAJEMNICA HANDLOWA
1.1 Bez zgody Sprzedawcy, Kupujący nie ma prawa do przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek
informacji objętych tajemnicą handlową i uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych.
1.2 Jakiekolwiek informacje oraz materiały przekazane Kupującemu przez Sprzedawcę, a niedostępne
publicznie należy traktować jako poufne. Zabrania się udostępniania materiałów poufnych osobom
trzecim bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
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