OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
dokonywanej przez Clima-Produkt Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczółkach
wersja obowiązująca od dnia 26 września 2014 r.
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§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej: OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów
sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy Clima-Produkt Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczółkach,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000135132, jako Dostawcą oraz Zamawiającymi.
Użyte w OWS określenia oznaczają:
1) Dostawca – Clima-Produkt Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczółkach;
2) Zamawiający - przedsiębiorca będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent ClimaProdukt Sp. z o. o.), nabywający towar będący w ofercie Dostawcy w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej;
3) Strony - Dostawca i Zamawiający;
4) Towar - produkty znajdujące się w ofercie handlowej Clima-Produkt Sp. z o. o. z siedzibą w
Pszczółkach, w tym wytwarzane urządzenia;
5) Oferta - złożone w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczenie Dostawcy, zawierające
informacje o oferowanym towarze, cenie i warunkach dostawy oraz ujawniające wolę
zawarcia umowy przez Sprzedawcę;
6) Zamówienie - złożone w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczanie woli
Zamawiającego wyrażające chęć zakupu towaru od Clima-Produkt Sp. z o. o.;
7) Potwierdzenie zamówienia - złożone w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczanie
woli Dostawcy wyrażające chęć zawarcia umowy sprzedaży z Zamawiającym i określające
warunki umowy sprzedaży oraz skutkujące zawarciem umowy sprzedaży w dniu następnym
po jego złożeniu pod warunkiem braku zastrzeżeń co do warunków umowy sprzedaży ze
strony Zamawiającego złożonych w ciągu jednego dnia.
8) Odbiorca - podmiot określony przez Zamawiającego, do którego dostarczane są towary
zakupione przez Zamawiającego.
W ramach stałego udoskonalania produktów zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi Dostawca
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych w oferowanych
Towarach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Zmiany te mają na celu poprawę jakości oraz
parametrów użytkowych i estetycznych Towarów.
Niniejsze OWS stanowią jedyne i wyczerpujące uregulowanie wiążące Strony w zakresie sprzedaży
towarów oferowanych przez Clima-Produkt Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczółkach.
Postanowienia niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży pomiędzy Dostawcą i Zamawiającym wyłącza
stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie wyraźnie i wyczerpująco uregulowanym w umowie w
sposób odmienny.
§ 2 PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
Każde Zamówienie zawierać będzie co najmniej specyfikację zamawianego Towaru (jego rodzaj,
gatunek), wskazanie ilości, ceny, terminu płatności oraz terminu odbioru Towaru.. Dostawa
realizowana będzie na warunkach Potwierdzenia zamówienia.
Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie OWS poprzez wpłatę zaliczki, a w przypadku
braku zaliczki poprzez odesłanie w formie pisemnej lub elektronicznej zaakceptowanego
Potwierdzenia zamówienia. Złożenie kolejnego Zamówienia przez Zamawiającego, który zawarł
już wcześniej chociażby jedną umowę sprzedaży z Dostawcą oznacza wyrażenie zgody na
zastosowanie postanowień OWS.
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Zawarcie każdej umowy dostawy, także w trybie ofertowym, następuje w dniu następnym od dojścia
do Zamawiającego Potwierdzenia zamówienia. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane
możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.
Odpowiedź na Zamówienie zawierająca dodatkowe lub odmienne warunki dotyczące ceny, terminu
płatności, jakości i ilości Towarów, czasu odbioru Towarów, choćby nazywała się Potwierdzeniem
zamówienia stanowi zmianę oferty, a jej przyjęcie następuje poprzez wpłatę zaliczki lub odesłanie
Potwierdzenia zamówienia, zgodnie z ust. 2 powyżej.
Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszelkie oświadczenia woli wymieniane
pomiędzy stronami powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie, ewentualnie za
pośrednictwem faksu lub adresu e-mail, z którego zwykle prowadzona jest komunikacja danej
strony.
Uznaje się, że korespondencja prowadzona przez Zamawiającego, czy to w formie pisemnej czy w
formie elektronicznej następuje w imieniu Zamawiającego, a osoby prowadzące tę korespondencję
są osobami działającymi z upoważnienia Zamawiającego.
§ 3 CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI
Cena za sprzedany Towar oraz termin i warunki jej zapłaty, w tym wysokość przedpłaty, będą
każdorazowo wskazane w Potwierdzeniu zamówienia.
Płatności dokonuje się w następujący sposób:
1) zaliczka – płatna w terminie 3 dni od daty otrzymania Potwierdzenia zamówienia;
2) pozostała wartość Zamówienia przed odbiorem Towaru;
płatne na rachunek bankowy wskazany w Potwierdzeniu zamówienia.
Zamawiający upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu drugiej Strony i
wysłania ich pocztą bez pisemnego potwierdzenia odbioru.
Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i
usług według stawek aktualnie obowiązujących.
Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w fakturze.
Dniem dokonania zapłaty będzie dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.
Zapłata ceny wyrażonej w walucie obcej następuje w tej walucie, chyba, że Strony postanowią
inaczej.
W przypadku opóźnienia się Zamawiającego z zapłatą całości lub części ceny za wydany Towar,
zapłaci on Dostawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.
W indywidualnie uzgodnionych przypadkach zapłata może nastąpić z odroczeniem terminu
płatności. Realizacja zamówień z odroczonym terminem zapłaty odbywa się po pozytywnej
weryfikacji wniosku Zamawiającego o odroczenie terminu zapłaty oraz po ustanowieniu przez
Zamawiającego zabezpieczeń, zgodnie z ust. 9 poniżej.
Odroczony termin zapłaty wymaga dokonania zabezpieczenia w formie zależnej od wartości
pozostałej do zapłaty, zgodnie z poniższym:
1) do 200.000,00 zł:
a) weksel własny in blanco poręczony osobiście przez dwie osoby, w tym zawsze przez
prezesa zarządu spółki lub wspólnika lub małżonka Zamawiającego, bądź odpowiednio
członka Zarządu lub wspólnika Zamawiającego, lub
b) oświadczenie o poddaniu się dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu
postępowania cywilnego, w formie uprzednio zaakceptowanej przez Dostawcę, lub
c) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądania
Dostawcy, według wzoru zaakceptowanego przez Dostawcę, przy czym gwarancja nie
może wygasnąć wcześniej niż po upływie 10 dni od daty zapłaty 100% ceny ustalonej w
umowie;
2) powyżej 200.000,00 zł – zabezpieczenia wskazane w pkt 1 powyżej, a ponadto jedno z
następujących:
a) hipoteka na nieruchomości własnej lub poręczyciela, na kwotę co najmniej 125%
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wartości pozostałej płatności,
b) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądania
Dostawcy, według wzoru zaakceptowanego przez Dostawcę, przy czym gwarancja nie
może wygasnąć wcześniej niż po upływie 20 dni od daty zapłaty 100% ceny ustalonej w
umowie.
Wystawienie lub poręczenie weksla, zgodnie z ust. 9 pkt 1 lit. a powyżej, przez osobę fizyczną
wymaga każdorazowo podpisu na wekslu małżonka wystawcy lub poręczyciela albo przedstawienia
notarialnie poświadczonego oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez
Zamawiającego-małżonka zobowiązania na rzecz Dostawcy. Wystawca lub poręczyciel weksla,
będący osobą fizyczną, niepozostającą w związku małżeńskim lub pozostają w ustroju rozdzielności
majątkowej, zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia o swoim stanie cywilnym lub
odpowiednio przedstawienia umowy majątkowej.
W przypadku ubiegania się o odroczony termin płatności Dostawca ma prawo żądać od
Zamawiającego sprawozdania finansowego za maksymalnie ostatnie dwa ostatnie lata działalności
oraz za ostatni zakończony kwartał bieżącego roku, w celu oceny zdolności do spłaty zaciągniętego
zobowiązania. Zamawiający wyraża również nieodwołalną zgodę na przekazanie niniejszych
informacji, w niezbędnym zakresie, podmiotom ubezpieczającym należności handlowe, do
ewentualnego ubezpieczenia powstałego zobowiązania.
Dostawca po wyrażeniu zgody na odroczony termin zapłaty, może ją zmienić lub cofnąć w każdym
czasie, bez względu na udzielone zabezpieczenia, w przypadku pogorszenia sytuacji majątkowej,
gospodarczej lub finansowej Zamawiającego, a w szczególności w przypadku:
1) niewywiązywania się Zamawiającego z postanowień zawartych umów sprzedaży, w
szczególności opóźnień płatniczych,
2) wygaśnięcia zabezpieczeń,
3) powzięcia przez Sprzedawcę informacji o nieskuteczności posiadanego zabezpieczenia,
4) powzięcia przez Sprzedawcę informacji o takim stanie zadłużenia Zamawiającego wobec
innych kontrahentów, że ustanowione zabezpieczenia byłyby niewystarczające dla
zabezpieczenia spłaty zobowiązań wobec Dostawcy z tytułu realizacji zamówień.
Zamawiający zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia Dostawcy w formie pisemnej o:
1) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, a także powodach stanowiących uzasadnienie tego
wniosku,
2) zmianie stanu prawnego firmy, jej nazwy lub właścicieli,
3) każdej zmianie wpływającej na skuteczność ustanowionych zabezpieczeń (np. o sprzedaży
dóbr mogących pokryć ewentualne zobowiązania),
4) każdej wszczętej wobec Zamawiającego egzekucji,
5) każdym zabezpieczeniu dokonanym na majątku Zamawiającego,
6) rozwiązaniu lub istotnej zmianie przedmiotu kontraktu z aktualnymi w czasie realizacji
Zamówienia zlecającymi Zamawiającego,
7) nałożeniu kar, w tym także kar umownych na Zamawiającego,
8) powstaniu zaległości płatniczych wobec kontrahentów, Urzędu Skarbowego lub ZUS,
9) zastrzeżeń inwestora lub generalnego wykonawcy zadań realizowanych lub
współrealizowanych przez Zamawiającego, co do czynności realizowanych przez
Zamawiającego,
10) zaprzestaniu prowadzenia przez Zamawiającego działalności w dotychczasowym kształcie w
całości lub w istotnej części,
11) zmian organizacyjnych poddających w wątpliwość możliwość wywiązania się z całości lub
części zobowiązań Zamawiającego, w tym zawsze o zmianach w składzie zarządu,
12) istnieniu powiązań bezpośrednich lub pośrednich z dłużnikami Dostawcy.
W przypadku niewypełnienia obowiązków informacyjnych wymienionych w § 3 ust. 13 przez
Zamawiającego, Dostawca ma prawo według swojego wyboru: zarządzać zapłaty w całości przed
wydaniem towaru, bez względu na ustanowione zabezpieczenia, a ponadto jednostronnie odstąpić
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od zawartych, a niewykonanych umów sprzedaży oraz postawić w stan natychmiastowej
wymagalności należności wynikające z umów, na podstawie których Dostawca dokonał już wydania
Towaru.
Dostawca zastrzega sobie prawo własności Towaru aż do uiszczenia ceny w całości (towar
zastrzeżony).
Zamawiający nie jest uprawniony do rozporządzania towarem zastrzeżonym. Zamawiający
zobowiązuje się do powiadomienia swoich kontrahentów o niniejszej klauzuli zastrzeżenia
własności. Zamawiający upoważnia Dostawcę do realizacji wszelkich praw względem kontrahentów
Zamawiającego w celu odbioru Towarów i zrzeka się przy tym roszczeń posesoryjnych.
Dostawca ma prawo do odebrania towarów zastrzeżonych od nabywcy będącego stroną trzecią lub
do żądania od tego nabywcy bezpośredniej zapłaty ceny towarów zastrzeżonych. W sytuacji gdy
towary zastrzeżone zostały przekazane osobie trzeciej w dobrej woli, roszczenia Dostawcy będą
dotyczyć przede wszystkim kwot uzyskanych w wyniku ich zbycia przez Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony i utrzymania
towarów zastrzeżonych w odpowiednim stanie.
§ 4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I WYDANIE TOWARÓW
Wydanie Towarów następuje w chwili dopełnienia przez Sprzedającego i Zamawiającego
wszystkich czynności koniecznych do umożliwienia odbioru Towarów Kupującemu lub Odbiorcy.
Miejscem dostawy jest zakład produkcyjny Clima - Produkt Sp. z o.o. w Pszczółkach.
Odbiór Towaru następuje po awizacji gotowości do wydania Towaru w miejscu dostawy.
Brak odbioru Towaru w dniu awizacji do odbioru z przyczyn obciążających Zamawiającego
uprawnia przedawcę do zatrzymania dokonanej przedpłaty oraz do odstąpienia od umowy.
Niezależnie od powyższego Dostawcy przysługuje prawo naliczania Zamawiającemu kary umownej
w kwocie 100 zł (sto złotych) za każdą rozpoczęta dobę nieodebrania urządzeń przypadającą po
dniu wskazanym w awizacji.
Dostawca może na życzenie Zamawiającego zlecić transport Towaru po odbiorze do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego. Koszt transportu pokrywa Zamawiający. Ryzyko
przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru obciąża Zamawiającego z chwilą załadunku.
W przypadku realizacji dostawy transportem samochodowym Dostawcy, obowiązują następujące
zasady:
1) Zamawiający zapewnia, iż drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd
pojazdu ciężarowego,
2) Zamawiający zapewnia wszystkie środki i urządzenia umożliwiające niezwłoczny rozładunek
pojazdu,
3) za rozładunek w całości odpowiada Zamawiający; Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe w trakcie rozładunku,
4) Dostawca może obciążyć Zamawiającego kosztami postoju z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego.
Zamawiający i Odbiorca zobowiązani są do starannego zbadania Towaru w chwili jego odbioru pod
względem ilościowym i jakościowym. Podpisanie przez Zamawiającego lub Odbiorcę dokumentu
odbioru Towaru jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności Towaru i jego parametrów z
umową.
Wszelkie przekazywane przez Sprzedawcę wraz z Towarem atesty, aprobaty, świadectwa
zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość towaru, jego parametry i właściwości
techniczne stanowią jedynie informację Dostawcy, że Towar został wykonany zgodnie ze
wskazanymi w tych dokumentach kryteriami i znajdującymi zastosowanie normami technicznymi.
W przypadku gdy Zamawiający nie określi w zamówieniu wymaganych dokumentów, Sprzedający
nie jest zobowiązany do ich dostarczenia.
Wskazanie przez Zamawiającego Odbiorcy Towaru jest jednoznaczne z upoważnieniem go do
odbioru Towaru, ze wszystkimi skutkami, takimi jakby Towar odbierał Zamawiający.
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Realizacja zamówienia może zostać przez Sprzedawcę wstrzymana w przypadkach:
1) braku uregulowania płatności za poprzednie Zamówienia; w takim przypadku termin realizacji
Zamówienia zostaje przez Sprzedawcę przesunięty o okres wyczekiwania na pełną spłatę;
2) wystąpienia opóźnienia w spłacie zobowiązań wobec Dostawcy przekraczającego 30 dni; w
takim przypadku termin realizacji zamówienia zostaje automatycznie przesunięty o okres
wyczekiwania na spłatę wszystkich należności;
3) zmiany lub cofnięcia odroczonego terminu płatności z przyczyn wskazanych w § 3 ust. 12 lub
wystąpienia sytuacji określonych w § 3 ust. 13; w takim przypadku termin realizacji zamówienia
zostaje automatycznie przesunięty do czasu pełnej przedpłaty lub według uzgodnień
ustanowienia przez Zamawiającego innego lub dodatkowego zabezpieczenia realizacji
przedmiotowego Zamówienia, zaakceptowanego przez Dostawcę.
W przypadku powzięcia wątpliwości co do wypłacalności Zamawiającego, w szczególności
wystąpienia okoliczności wskazanych w § 3 ust. 12 lub 13, Dostawca może żądać doręczenia podpisanego przez kierownika jednostki i osobę prowadzącą księgi rachunkowe - sprawozdania
finansowego, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat wraz z dodatkową informacją
wskazującą dłużników i wierzycieli Zamawiającego, kwotę i tytuł roszczenia oraz termin zapłaty, na
ostatni dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc dostawy.
Wstrzymanie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę w sytuacjach wymienionych w § 4 ust. 11 nie
może stanowić zwłoki Dostawcy w realizacji Zamówienia i nie powoduje prawa do wycofania się z
przedmiotowego Zamówienia przez Zamawiającego.
Sytuacje opisane w § 4 ust. 11 stanowią nienależyte wykonanie umowy przez Zamawiającego i
uprawniają Sprzedawcę do odstąpienia od umowy oraz dochodzenia zapłaty kary umownej zgodnie
z postanowieniami § 6.
§ 5 REKLAMACJE
Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych oraz jakościowych w odniesieniu do wad
widocznych musi nastąpić w dniu wydania Towaru.
O wadach, których nie da się wykryć pomimo starannego zbadania, Zamawiający ma obowiązek
zawiadomić Sprzedawcę niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia
wydania Towaru.
Wszelkie roszczenia z tytułu reklamacji wygasają po upływie 7 dni od dnia wydania Towaru.
Zgłaszanie niezgodności ilościowych i jakościowych podczas odbioru Towaru wymaga
sporządzenia protokołu rozbieżności i w przypadku realizowania transportu przez Sprzedawcę
także dokonania wpisu w dokumencie przewozowym, podpisanym przez przewoźnika.
Do zgłoszenia reklamacji powinny być dołączone następujące dokumenty:
1) dokument zawierający dokładny opis Towaru (zgodny z opisem podanym w
Zamówieniu), numer Zamówienia, dokładna ilość reklamowanego Towaru,
2) protokół rozbieżności lub inny dokument opisujący w jaki sposób stan Towaru odbiega od
normy,
3) żądanie Zamawiającego (np. obniżenie ceny, wymiana Towaru).
W przypadku zgłaszania niezgodności jakościowych na Zamawiającym spoczywa obowiązek
wykazania niezgodności dostarczonego Towaru z Zamówieniem bądź normą materiałową.
Za datę zgłoszenia reklamacji przyjmuje się każdorazowo datę pierwszego zgłoszenia do Dostawcy
na piśmie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej informacji o istnieniu wady Towaru.
Zamawiający zobowiązuje się udostępnić reklamowany Towar Dostawcy do wglądu w stanie, w
jakim znajdował się w dniu wydania, na każde jego wezwanie. Jeżeli Towar zostanie po zgłoszeniu
niezgodności przetworzony, odpowiedzialność Dostawcy za wady towaru wygasa. Do czasu
rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Zamawiający ma obowiązek powstrzymać się z dalszą
sprzedażą Towaru.
Jeżeli któraś ze stron uzna, że dla oceny istnienia wad potrzebna będzie ekspertyza techniczna
sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę, to obowiązek jej zlecenia ciąży na Zamawiającym.
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Wybór rzeczoznawcy nastąpi po uzgodnieniu przez obie Strony. Dostawca zajmie stanowisko co do
wadliwości Towaru po udostępnieniu mu stosownej ekspertyzy.
Koszty ekspertyzy, o której mowa w § 5 ust. 9, jak również wszelkie inne koszty związane z
rozpatrzeniem reklamacji, w szczególności koszty podróży służbowych przedstawicieli Dostawcy i
Zamawiającego, koszty badania reklamowanego Towaru zostaną pokryte przez Strony według
następujących zasad:
1) w przypadku uznania reklamacji za zasadną, wszelkimi kosztami związanymi z reklamacją
zostanie obciążony Dostawca,
2) w przypadku odrzucenia reklamacji ze względu na jej bezzasadność wszelkie koszty związane
z reklamacją poniesie Zamawiający.
Uwzględnienie, bądź odrzucenie reklamacji następować będzie w formie pisemnej, po zbadaniu
reklamowanej partii towaru przez Sprzedawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy przez
niezależnego rzeczoznawcę, zgodnie z § 5 ust. 9. W przypadku uwzględnienia reklamacji Dostawca
zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy Towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym
przez Strony.
Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa Dostawca ma prawo odmówić wymiany Towaru i zwrócić
Kupującemu stosowną część ceny, o ile została już ona uiszczona przez Zamawiającego.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi jeden miesiąc i liczony jest od daty otrzymania wszystkich
dokumentów potwierdzających zasadność reklamacji. Termin ten może ulec wydłużeniu, w
szczególności w sytuacji, gdy rozpatrzenie reklamacji uzależnione będzie od zasięgnięcia opinii
rzeczoznawcy lub/ i uzupełnienia dokumentacji dotyczącej reklamacji.
Zgłaszanie jakichkolwiek roszczeń przed organami państwa ze strony Zamawiającego z tytułu
nienależytej jakość lub ilości Towaru musi zostać poprzedzone procedurą reklamacyjną.
Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości połowy ceny netto Towaru
objętego umową, przy czym Dostawca odpowiadać będzie jedynie za możliwe do przewidzenia i
typowe straty Zamawiającego oraz jeśli powstały one z przyczyn leżących wyłącznie po stronie
Dostawcy.
Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej
zapłaty ceny za wydany Towar. W zależności od sposobu rozpatrzenia reklamacji zostanie
wystawiony dokument księgowy, który będzie stanowił podstawę do rozliczenia pomiędzy stronami.
Powyższe zasady nie mają zastosowania, a odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona,
jeśli została wystawiona karta gwarancyjna dla Towarów.
W każdym przypadku uprawnienia z gwarancji, bądź rękojmi wygasają w przypadku poddania
Towaru dalszej obróbce związanej z jego montażem lub innymi czynnościami technicznymi.

§ 6 KARY UMOWNE
W przypadku, gdy Dostawca wstrzyma się z wydaniem towaru Zamawiającemu z uwagi na
okoliczności jego obciążające, przyjmuje się, ze Zamawiający dopuszcza się zwłoki z odbiorem
Towaru i naliczona zostanie kara umowna w wysokości 1% ceny netto nieodebranego Towaru na
dobę, począwszy od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego wstrzymanie się z wydaniem
Towaru.
Jeśli Zamawiający nie dokona odbioru Towaru w terminie 30 dni liczonych od ustalonej w umowie
daty wydania Towaru, Zamawiający zapłaci Dostawcy jednorazową karę umowną w wysokości
wartości wpłaconej zaliczki. Dostawca może również w tej sytuacji od umowy odstąpić. Odstąpienie
przez Sprzedawcę od umowy nie zwalnia Zamawiającego od zapłaty zastrzeżonej kary umownej.
W przypadku, gdy szkoda przewyższa zastrzeżone kary umowne Dostawca ma prawo dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
§ 7 SIŁA WYŻSZA
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Dostawca nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Zamawiającego lub wobec osób trzecich,
jeśli w trakcie obowiązywania umowy sprzedaży zaistnieją okoliczności uniemożliwiające Dostawcy
pełne albo częściowe wywiązanie się ze swoich zobowiązań, w szczególności takie jak: pożar,
klęska żywiołowa, katastrofy ekologiczne, strajk, w o j n a , atak terrorystyczny, wszelkiego rodzaju
działania wojskowe, blokada, działania podjęte przez jakiekolwiek władze lokalne lub
państwowe.
W przypadku zaistnienia sił wyższych, wykonanie umowy będzie zawieszone na czas trwania
okoliczności uniemożliwiającej jej wykonanie.
Strona, która znalazła się pod działaniem siły wyższej, powiadomi drugą stronę o tym zdarzeniu
oraz o dacie tego zdarzenia i wpływie tego zdarzenia na zdolność wywiązania się ze swoich
obowiązków określonych w umowie natychmiast po tym jak to zdarzenie zacznie mieć miejsce.
Strona pozostająca pod działaniem siły wyższej dokona wszelkich starań aby złagodzić jego wpływ
na wykonywanie swoich obowiązków określonych umową. Strona ta postara się powiadomić drugą
stronę o zakończeniu tego zdarzenia tak szybko jak to jest możliwe i ponownie podejmie
wykonywanie obowiązków określonych w umowie.
Jeżeli działanie siły wyższej będzie trwać dłużej niż trzy miesiące, każda ze Stron będzie miała
prawo od Umowy odstąpić bez konsekwencji odszkodowawczych.
§ 8 KLAUZULA POUFNOŚCI
Zamawiający obowiązany jest do zachowania w tajemnicy, nieujawniania, nieprzekazywania i
niewykorzystywania uzyskanych w związku lub przy okazji realizacji Umowy danych, informacji oraz
warunków handlowych wynikających z Umowy, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Dostawcy.
Zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa Dostawcy obowiązuje przez cały okres
obowiązywania umowy, jak i po jej ustaniu.
W przypadku naruszenia przez Zamawiającego nakazu zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa,
Dostawca ma prawo od Umowy odstąpić lub ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i żądać
zapłaty odszkodowania według zasad ogólnych.
Za tajemnice przedsiębiorstwa Dostawcy uważa się w szczególności wszelkie informacje, które nie
zostały ujawnione z jego woli i nie są powszechnie znane oraz co, do których Zamawiający został
poinformowany o ich poufnym charakterze lub co, do których ze względu na ich rodzaj lub
okoliczności Zamawiający mógł przypuszczać, że są poufne.
§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Dostawca ma prawo od umowy odstąpić, bez konieczności wyznaczania Kupującemu terminu
dodatkowego na wykonanie zawartej umowy sprzedaży, w przypadku:
1) opóźnienia Zamawiającego w odbiorze towaru ponad 30 dni kalendarzowych,
2) opóźnienia Zamawiającego w zapłacie za co najmniej jednej faktury przekraczającego 30
dni.
Prawo do odstąpienia przysługuje Dostawcy w terminie 14 dni od daty wystąpienia opóźnienia.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 9 ust. 1 wszelkie niespłacane
zobowiązania Zamawiającego, wynikające z wcześniej zwartych umów sprzedaży i wystawionych
do dnia odstąpienia od umowy faktur, stają się natychmiast wymagalne.
§ 10 WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU, PRAWO WŁAŚCIWE
Do umów zawieranych zgodnie z OWS w kwestiach nieuregulowanych zastosowanie będą mieć
przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory pomiędzy Dostawcą, a Zamawiającym podlegają jurysdykcji sądów polskich.
Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd
powszechny w Gdańsku.
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§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWS okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie
będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku
strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednie
postanowienia w sposób skuteczny.
Wszelkie zmiany niniejszych OWS stają się skuteczne z chwilą umieszczenia ich zmian na stronie
internetowej www.climaprodukt.pl.
Niniejsze OWS podane są do wiadomości i dostępne dla kontrahentów Dostawcy na stronie
internetowej www.climaprodukt.pl zakładka OFERTA. O wszelkich zmianach OWS Dostawca
informuje Zamawiającego publikując treść zmian na stronie www.climaprodukt.pl zakładka
OFERTA.
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