OGÓLNE WARUNKI UMÓW
obowiązujące w Walter Schmidt Cement Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. Legnicka 51-53, 54-203 Wrocław
O ile odrębne postanowienia nie będą przez strony uzgodnione na piśmie pod
rygorem nieważności, niniejsze Ogólne Warunki Umów (zwane dalej OWU)
regulują zasady zawierania, obowiązywania i wykonywania umów w prze dmiocie
sprzedaży produktów dystrybuowanych przez Walter Schmidt Cement Polska sp.
z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej Walter Schmidt) w obrocie profesjonalnym.
§ 1 Zamówienie
1.Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego i
potwierdzenia jego przyjęcia przez Walter Schmidt.
2. Za prawidłowo złożone zamówienie uznaje się zamówienie przedłożone na
druku zamówienia Walter Schmidt, dostępnym na stronie internetowej Walter
Schmidt: http://www.schmidt-cement.pl, zawierające w swej treści: pełną nazwę i
adres Kupującego, NIP oraz REGON Kupującego, oznaczenie zamówionego
towaru (zwanego dalej Towarem) zgodnie z symbolami towaru wskazanymi w
tabeli asortymentowej, dostępnej na stronie internetowej Walter Schmidt:
http://www.schmidt-cement.pl, ilość zamówionego Towaru, termin dostawy i
miejsce dostawy, miejsce rozładunku, nazwę odbiorcy, sposób odbioru Towaru,
uzgodnioną z Walter Schmidt formę i termin płatności. Ponadto, zamówienie
winno być opatrzone pieczątka firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do
składania zamówień w imieniu Kupującego, bądź osoby dysponującej stosownym
pełnomocnictwem.
3. Przed pierwszym zamówieniem, Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Walter
Schmidt poświadczone za zgodność następujące dokumenty i informacje:
a) w przypadku spółki prawa handlowego: aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego, zaświadczenie o numerze NIP i numerze REGON;
b) w przypadku spółki cywilnej: aktualne odpisy z ewidencji działalności gospodarczej każdego wspólników, zaświadczenie o numerze NIP i numerze REGON;
c) w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą: aktualny odpis z
ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze NIP i numerze
REGON.
4.W przypadku składania zamówień przez osobę dysponującą stosownym
pełnomocnictwem, przed pierwszym zamówieniem należy dostarczyć takie
pełnomocnictwo.
5. Zamówienie może zostać złożone osobiście w siedzibie Walter Schmidt, jak
również przesłane: faxem, pocztą elektroniczną na adres wskazany w druku
zamówienia, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przez internetowy
system zamówień Walter Schmidt.
6. Zamówienie musi zostać złożone co najmniej 24 godziny przed terminem
dostawy wskazanym w zamówieniu, zatwierdzonym następnie przez Walter
Schmidt.
7. Walter Schmidt przyjmuje zamówienia w dni robocze, od poniedziałku do piątku
w godzinach: od godziny 07.00 do godziny 17.00. Przy czym zamówienia złożone
do godziny 12.00 będą przyjmowane na dzień bieżący. Natomiast złożone po
godzinie 12.00 uważa się za złożone w następnym dniu roboczym. Zamówienia
złożone po godzinie 12.00 w piątek uważa się za złożone w najbliższy poniedziałek, o ile jest to dzień roboczy.
8.Ewentualne błędy lub niejasności w zamówieniu obciążają Kupującego i nie
mogą być podstawą roszczeń Kupującego względem Walter Schmidt.
9. Niedokładne podanie przez Kupującego w zamówieniu miejsca dostawy lub
miejsca rozładunku, uniemożliwiające wykonanie umowy przez Walter Schmidt
daje podstawę Walter Schmidt do wstrzymania kolejnych dostaw lub doliczenia
dodatkowych kosztów transportu.
10. Walter Schmidt może przyjąć zamówienie w całości lub w części. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Walter Schmidt poinformuje Kupującego pisemnie faxem lub pocztą elektroniczną o w/w trudnościach i wskaże inne
warunki realizacji zamówienia.
11.Datą zawarcia umowy jest data potwierdzenia przez Walter Schmidt przyjęcia
zamówienia w części lub całości do realizacji. Walter Schmidt może potwierdzić
Kupującemu przyjęcie zamówienia alternatywnie: telefonicznie, faxem, pocztą
elektroniczną na adres wskazany w druku zamówienia lub za pośrednictwem
operatora pocztowego.
12. W razie niedokonania potwierdzenia zamówienia przez Walter Schmidt, nie
dojdzie do zawarcia umowy z Kupujący, a tym samym do sprzedaży towarów na
rzecz Kupującego.
13. Zmiana całości lub części zamówienia przez Walter Schmidt lub Kupującego,
musi nastąpić, co najmniej na 24 godziny przed terminem dostawy. Do zmiany
zamówienia przez Kupującego dochodzi z chwilą pisemnego potwierdzenia przez
Walter Schmidt przyjęcia zmiany zamówienia. W przypadku uchybienia temu
terminowi Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Walter Schmidt rekompensaty w
wysokości różnicy, pomiędzy wartością netto zamówionego Towaru złożonego
przez Kupującego pierwotnie, a wartością netto zamówionego Towaru po
zmianie. Rekompensata będzie płatna w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez
Walter Schmidt noty księgowej.
14. Rezygnacja z całości lub części zamówienia przez Walter Schmidt lub
Kupującego musi nastąpić pisemnie i zostać wysłana drogą elektroniczną lub
faxem z podaniem informacji dotyczącej numeru zamówienia, którego rezygnacja
dotyczy, ilości Towaru i formy dostawy.
15. Rezygnacja z całości lub części zamówienia musi nastąpić, co najmniej na 24
godziny przed terminem dostawy. W przypadku uchybienia temu terminowi,
Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Walter Schmidt rekompensaty w wysokości
40% wartości netto części albo całości zamówionego Towaru, z którego Kupujący
zrezygnował. Rekompensata będzie płatna w terminie 7 dni od dnia wystawienia
przez Walter Schmidt noty księgowej.
16. Minimalna wartość zamówienia wynosi 27 ton, w przypadku zamówień,
poniżej 27 ton, Kupujący może zostać obciążony dodatkową opłatą.
§ 2 Ceny
1.Ceny zamówionego przez Kupującego Towaru są ustalane przez Strony po
przeprowadzeniu indywidualnych uzgodnień, przy czym ceną ustaloną obowiązującą obie strony jest cena z dnia dostawy określona fakturą VAT wystawioną
przez Walter Schmidt.
2. Strony mogą w drodze odrębnej umowy uzgodnić inne ceny sprzedaży.
3. W przypadku umów realizowanych partiami w okresie dłuższym niż 2 miesiące
od dnia zawarcia umowy, Walter Schmidt zastrzega sobie prawo zmiany cen
m.in. w wyniku zmiany: kursów, cen surowców, transportu, energii, podatków,
które to „zmiany cen” nie będą stanowiły zmiany umowy. O nowej cenie Walter
Schmidt zawiadomi Kupującego z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy
Kupujący nie złoży w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o nowych
cenach, pisemnych do nich zastrzeżeń, przyjmuje się, iż Kupujący zaakceptował
nowe ceny dostawy. Zmiana cen sprzedaży Towarów, w przypadkach o których
mowa powyżej, nie stanowi zmiany umowy oraz nie wymaga sporządzenia do niej
aneksu.
4. Wykaz produktów i ich parametry jakościowe oraz ilościowe wraz z cenami nie
stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
§ 3 Dostawa i wydanie zamówionych towarów
1. Odbiór Towaru może odbywać się transportem Kupującego lub zleconym przez
Walter Schmidt.
2.W przypadku, gdy Walter Schmidt zapewnia transport zamówionego Towaru,
jego wydanie następuje w miejscu rozładunku ustalonym przez Strony, przy czym
czynności rozładunkowe zapewnia Kupujący. Koszty rozładunku i wykonania
czynności rozładunkowych ponosi Kupujący a niebezpieczeństwo przypadkowej
utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą rozpoczęcia
rozładunku. Przed rozpoczęciem rozładunku, Kupujący winien podpisać stosowne
dokumenty odbiorcze, co jest warunkiem wydania Towaru. Kupujący zadba

również o to, aby w miejscu rozładunku możliwy był niezakłócony wjazd
pojazdów po dobrej nawierzchni. W przypadku naruszenia tego obowiązku,
Kupujący zostanie obciążony kosztami szkód powstałymi w poje ździe.
3. W przypadku, gdy Kupujący odbiera Towar własnym transportem z miejsca
wskazanego przez Walter Schmidt w potwierdzeniu zamówienia, wydanie
zamówionego Towaru Kupującemu, następuje pod warunkiem podpisania
stosownych dokumentów odbiorczych. Z chwilą przystąpienia do czynności
załadunkowych na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z
Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
Walter Schmidt nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w
wyniku lub w trakcie transportu. Zasada ta obowiązuje również w odniesieniu do
szkód powstałych w wyniku transportu pojazdami lub załadunku urządzeniami
zabrudzonymi lub nieprzystosowanymi.
4. W przypadku, gdy Kupujący odbiera Towar własnym transportem, Kupujący
jest zobowiązany do:
1) zapewnienia na własny koszt środka transportu, którego wyposażenie
odpowiada wymogom zakładu Producenta; Walter Schmidt nie ponosi
odpowiedzialności za straty Kupującego powstałe na skutek podstawienia przez
Kupującego pojazdu nie spełniającego wymogów technicznych w zakładzie
producenta lub w wyniku użycia nieprzystosowanego do przewozu Towarów
środka transportu lub odmowy przez Producenta odmowy załadunku z tego
powodu;
2) odbioru zamówionego Towaru w terminie wskazanym przez Walter Schmidt
w potwierdzeniu zamówienia, w tym podpisanie dokumentów odbiorczych;
Walter Schmidt nie ponosi odpowiedzialności za straty Kupującego powstałe na
skutek podstawienie przez Kupującego pojazdu w terminie niezgodnym z
otrzymanym od Walter Schmidt potwierdzeniem i konieczność oczekiwania na
Towar albo brak dostępności zamówionego Towaru;
3) sprawdzenia Towaru przy odbiorze w zakresie wagi Towaru i ich opakowania, jak również ilości oraz widocznych wad przy każdej dostawie.
5. W przypadku, gdy Walter Schmidt zapewnia transport zamówionego Towaru,
Kupujący jest zobowiązany do:
1) odbioru zamówionego Towaru, w tym podpisanie dokumentów odbiorczych;
2)zapewnienia w miejscu dostawy osób uprawnionych do odbioru zamówionego
Towaru; Walter Schmidt nie ma obowiązku sprawdzenia, czy osoby odbierające
zamówiony Towar są uprawnione do odbioru zamówionego Towaru i nie ponosi
odpowiedzialności za straty Kupującego powstałe na skutek braku w miejscu
dostawy osób uprawnionych do odbioru Towaru lub odbioru zamówionego
Towaru przez osoby nieuprawnione;
3) sprawdzenia Towaru przy odbiorze w zakresie wagi Towaru i ich opakowania, jak również ilości oraz widocznych wad przy każdej dostawie.
6. W przypadku opóźnienia w odbiorze Towaru trwającego dłużej niż godzinę,
Walter Schmidt obciąży Kupującego kosztami przewozu i kosztami przestoju
przewoźnika według wartości określonej na fakturze VAT przewoźnika. Jeżeli
Walter Schmidt nie wyda Towaru Kupującemu z powodu wskazanego w zdaniu
pierwszym, może również przekierować zamówiony Towar do innego klienta i
obciążyć Kupującego kosztami przewozu z miejsca dostawy wskazanego przez
Kupującego w zamówieniu do miejsca dostawy do innego klienta Walter
Schmidt.
7. Walter Schmidt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania zobowiązania zgodnie ze złożonym zamówieniem i warunkami umownymi na skutek
działania siły wyższej oraz następstwa tego działania, które znacząco utrudniają
lub uniemożliwiają Walter Schmidt zrealizowanie dostawy Towaru. Przez
pojęcie siły wyższej rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron,
niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności jako katastrofalne działanie przyrody, akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej, zaburzenia życia społecznego, w szczególności niezawinione zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego Walter Schmidt, strajki, blokady dróg, awaria u
producenta. Walter Schmidt nie ponosi odpowiedzialności również w przypadku, gdy działania siły wyższej dotyczą Producenta, dostawców Walter Schmidt
lub poddostawców.
8. Walter Schmidt zobowiązuje się poinformować Kupującego o zdarzeniach,
które spowodowały niemożność realizacji świadczenia w terminie nie dłuższym
niż 2 dni od momentu ich zaistnienia, a po ustaniu zdarzenia uniemożliwiającego lub znacznie utrudniającego realizację dostawy, Walter Schmidt upoważniony jest do wyznaczenia nowego terminu dostawy. W takim przypadku Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu
niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.
9. W przypadku działania siły wyższej przez okres czasu dłuższy niż 45 dni,
Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy w odniesieniu do niewykonanej jej części. Kupujący pisemnie powiadomi Walter Schmidt z należytym
wyprzedzeniem, nie później jednak niż w terminie 7 dni o swojej decyzji, w
przedmiocie odstąpienia od umowy. W takim przypadku Kupującemu nie
przysługuje prawo do odszkodowania od Walter Schmidt z tytułu niewykonania
części umowy.
10. W przypadku dostaw powyżej 90 ton dziennie, Walter Schmidt zastrzega
sobie prawo do uzgadniania z Kupującym harmonogramów dostaw.
11. Ze względu na specyfikę, wymagania oraz parametry Towaru, Kupujący jest
zobowiązany do przygotowania miejsca składowania: czystego, suchego,
nienaświetlonego i wolnego od wszelkiej wilgotności.
12. Odmowa odebrania przez Kupującego lub osobę odbierającą Towar z
przyczyn leżących po stronie Kupującego wiąże się z obowiązkiem zapłaty na
rzecz Walter Schmidt odszkodowania m.in. w wysokości kosztów transportu.
13. Walter Schmidt realizuje dostawę Towaru na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
§ 4 Certyfikaty, świadectwa i deklaracje zgodności
1. Oferowane do sprzedaży Towary przez Walter Schmidt są wytwarzane
zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, posiadają certyfikaty, świadectwa
i deklaracje zgodności i o oznaczone są zgodnie z obowiązującymi dla nich
przepisami.
2. Na wniosek Kupującego, Walter Schmidt przekaże drogą elektroniczną
Kupującemu kopie dokumentów w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wniosku od Kupującego.
§ 5 Opakowania
1. Sposób opakowania dostarczanych Towaru jest uzależniony od rodzaju i
ilości Towaru sprzedawanego Kupującemu.
2. W przypadku zakupu Towaru luzem, Towar nie jest opakowany i dostarczany
jest cementowozem (lub wydawany do cementowozu).
3. W przypadku Towaru pakowanego w worki, sposób opakowania będzie taki,
by bez naruszenia opakowań można było zweryfikować asortymentową,
ilościową i jakościową (w zakresie wadliwości jawnej) zgodność dostawy
Towaru z umową.
4. Walter Schmidt dołoży starań, aby Towar zostały właściwie opakowany. Nie
ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z właściwości
zastosowanego materiału zwykle używanego do opakowania Towaru danego
rodzaju.
5. Towar sprzedawany jest na paletach jednorazowych, które nie podlegają
zwrotowi, a ich koszt doliczony jest każdorazowo do faktury Kupującego.
§ 6 Reklamacje
1. Reklamacja dotycząca opakowań, jak również niezgodności pomiędzy ilością
Towaru zamówionego przez Kupującego, a ilością Towaru odebranego przez
Kupującego lub osobę uprawnioną, winna być zgłaszana Walter Schmidt
niezwłocznie przy odbiorze Towaru, poprzez pisemną adnotację umieszczoną
na dokumentach odbiorczych.

2. Reklamacje jakościowe Towarów, widoczne przy odbiorze Towaru,
winny być zgłaszane Walter Schmidt w chwili odbioru Towarów,
poprzez pisemną adnotację umieszczoną na dokumentach odbiorczych.
3. Podpisane przez Kupującego lub osobę odbierającą zamówiony
Towar dokumenty odbiorcze, w tym między innymi list przewozowy lub
dokument WZ, bez dodatkowej adnotacji są dla Walter Schmidt
dowodem przyjęcia odebranej partii Towaru bez zastrzeżeń ilościowych, jak również wad jakościowych widocznych przy odbiorze.
Stanowią także potwierdzenie, prawidłowego oznakowania, wartości,
opakowania Towaru i innych jego właściwości, wskazanych w
zamówieniu. Przyjęcie Towaru bez zastrzeżeń skutkuje wygaśnięciem
prawa do składania reklamacji w powyższym zakresie.
4. W przypadku ukrytych wad jakościowych Towaru, termin zgłoszenia
reklamacji wynosi 14 dni od dnia ich wykrycia, nie później niż w
terminie 30 dni od dnia odbioru Towaru.
5. Reklamacja winna być zgłaszana Walter Schmidt, pod rygorem jej
nieuwzględnienia, na piśmie za pośrednictwem operatora pocztowego
na adres siedziby Walter Schmidt oraz winna zawierać opis wszystkich
wad i niezgodności podnoszonych przez Kupującego.
6. Do reklamacji, Kupujący powinien dołączyć, pod rygorem jej
odrzucenia, dowód zakupu Towaru (kopię faktury VAT) oraz dokument
odbiorczy (kopię listu przewozowego lub kopię dokumentu WZ).
7. Dla potrzeb rozpoznania reklamacji Kupujący powinien zabezpieczyć Towar będące przedmiotem reklamacji do oględzin oraz pobrania
próbek reklamowanego Towaru oraz stworzyć Walter Schmidt warunki
do zapoznania się z wszystkimi reklamowanymi Towarami. Kupujący
jest odpowiedzialny za udostępnienie Walter Schmidt lub osobom
przez niego upoważnionym miejsca położenia Towarów w sposób
bezpieczny i niezakłócony, w celu dokonania oceny zasadności
zgłoszonej reklamacji.
8. Walter Schmidt zastrzega sobie prawo, pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji, do oględzin oraz pobrania próbek reklamowanych partii
Towaru w terminie i miejscu ustalonym z Kupującym.
9. Zgłoszenie reklamacji przyjmują pracownicy Walter Schmidt i
rozpoczynają postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie
zasadności zgłoszonej reklamacji. Postępowanie wyjaśniające
obejmuje także badania lub ekspertyzy, o których mowa w ust. 9
niniejszego paragrafu.
10. Przy wystąpieniu rozbieżności w ocenie jakości Towaru, którego
reklamacja dotyczy, decydujące znaczenie będą miały wyniki badań
chemicznych lub ekspertyzy dotyczące parametrów jakościowych
Towaru przeprowadzone przez laboratorium producenta Towaru.
Jeżeli producent nie posiada laboratorium, badania przeprowadzi
jednostka wskazana przez producenta ze skutkiem dla Stron wskazanym w zdaniu pierwszym. Koszty badań lub ekspertyzy ponosi strona,
na której niekorzyść reklamacja będzie rozpatrzona.
11. Postępowanie wyjaśniające kończy się ustaleniem dalszego trybu
postępowania w stosunku do zgłoszonej reklamacji, o którym Walter
Schmidt poinformuje Kupującego w terminie 45 dni licząc od daty
wpłynięcia reklamacji do Walter Schmidt.
12. Walter Schmidt ponosi odpowiedzialność za jakości i ilość
sprzedanego Towaru na zasadach określonych postanowieniami
OWU. Do odpowiedzialności Walter Schmidt z tytułu rękojmi nie będą
miały zastosowanie przepisy dotyczącego rękojmi uregulowane w
artykułach od 556 do 576 kodeksu cywilnego.
13. W razie wniesienia bezpodstawnej reklamacji Walter Schmidt
zastrzega sobie prawo do obciążania Kupującego kosztami postępowania wyjaśniającego.
14. Reklamacje zgłaszane po upływie terminów lub z naruszeniem
zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, nie będą uwzględniane, a
roszczenia Kupującego wygasają.
15. W przypadku zaistnienia wady fizycznej Towaru odpowiedzialność
Walter Schmidt z tytułu rękojmi za wady polega wyłącznie na obowiązku wymiany Towaru wadliwego na taką samą ilość Towaru wolnego od
wad i Kupujący nie jest uprawniony do zgłaszania jakichkolwiek dalej
idących roszczeń z tego tytułu, w tym odszkodowania. W przypadku
dostarczenia niewłaściwej ilości Towaru, Kupujący może domagać się
z tytułu rękojmi wyłącznie wystawienia przez Walter Schmidt faktury
korygującej odzwierciedlającej rzeczywistą ilość dostarczonego
Towaru.
16. Walter Schmidt nie odpowiada za wady powstałe wskutek
niewłaściwego rozładunku, składowania, przechowywania, przemieszczania i użytkowania Towaru przez Kupującego. Walter Schmidt nie
ponosi odpowiedzialności za wady Towaru, które można było przy
zachowaniu należytej staranności zauważyć przy odbiorze Towaru.
17. W szczególności reklamacja nie przysługuje Kupującemu, gdy:
1) Kupujący lub osoba trzecia użyli Towar niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2) Kupujący lub osoba trzecia na własną ręką dokonali zmian w
Towarze.
18. W przypadku niezgodności pomiędzy wydaną partią Towarów a
towarzyszącymi jej dokumentami, Kupujący ma obowiązek zgłosić ten
fakt Walter Schmidt w terminie dwóch dni od daty wydania Towaru.
19.Towar reklamowany nie może zostać poddany obróbce. Reklamacja jedynie danej partii dostawy nie upoważnia Kupującego, do
odrzucenia dalszych dostaw w ramach tej samej lub innej umowy.
20. Odpowiedzialność Walter Schmidt wobec Kupującego z tytułu
wyrządzonej szkody w związku z realizacją umowy lub w związku z
zaniechaniem realizacji ograniczona jest do odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną z winy umyślnej. Górna granicę odpowiedzialności
Walter Schmidt wobec Kupującego stanowi wartość wadliwego Towaru
lub wartość Towaru niedostarczonego. Odpowiedzialność Walter
Schmidt nie obejmuje utraconych przez Kupującego korzyści ani
innych szkód pośrednich.
§ 7 Faktura VAT, zapłata należności, limit handlowy
1. Zapłata przez Kupującego będzie dokonywana na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Walter Schmidt.
2. Kupujący zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań
wobec Walter Schmidt, zgodnie z terminami płatności każdorazowo
wyszczególnionymi na fakturach VAT, z zastrzeżeniem, że faktury z
odroczonym terminem płatności mogą być tylko wystawione Kupującym z przyznanym limitem handlowym.
3. Cena sprzedaży, wskazana na fakturze VAT będzie płatna na
rachunek bankowy Walter Schmidt zamieszczony na fakturze VAT.
4. Za dokonanie zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Walter Schmidt.
5. Walter Schmidt może przyznać Kupującemu na jego wniosek limit
handlowy na podstawie: dokumentów dostarczonych przez Kupującego, wskazanych w ust. 6 poniżej, oceny wiarygodności finansowej
Kupującego i ustanowienia na rzecz Walter Schmidt zabezpieczenia,
wskazanego w § 8 OWU .
6. W celu udzielenia Kupującemu limitu handlowego, Walter Schmidt
ma prawo wymagać od Kupującego przedstawienia dokumentów
potwierdzających jego obecną sytuację finansową oraz dokumenty
wskazane w § 1 ust. 3 OWU.
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OGÓLNE WARUNKI UMÓW
obowiązujące w Walter Schmidt Cement Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. Legnicka 51-53, 54-203 Wrocław
7. Walter Schmidt ma prawo wymagać od Kupującego przedstawienia dokumentów potwierdzających jego obecną sytuację finansową w każdym czasie w trakcie
trwania umowy.
8. Walter Schmidt, w każdym czasie trwania umowy, ma prawo do jednostronnej
zmiany wysokości przyznanego Kupującemu limitu handlowego i terminu
płatności wskazanego na fakturach VAT, na podstawie bieżącej analizy obrotów z
Kupującym oraz przebiegu wzajemnej współpracy, jak również istotnych zmian w
sytuacji finansowej Kupującego, zwłaszcza w przypadku ogłoszenia przez
Kupującego upadłości likwidacyjnej albo układowej.
9. W przypadku przekroczenia przez Kupującego limitu handlowego, jak również
istotnych zmian w sytuacji finansowej Kupującego, zwłaszcza w przypadku
ogłoszenia przez Kupującego upadłości likwidacyjnej albo układowej, Walter
Schmidt ma prawo wstrzymać się z dalszą realizacją zamówień do momentu
dokonania przez niego wpłaty całej ceny zakupu Towarów lub ustanowienia przez
niego odpowiedniego zabezpieczenia, w formie zaakceptowanej przez Walter
Schmidt. W takiej sytuacji, Walter Schmidt może wyznaczyć Kupującemu
dodatkowy termin do zapłaty kwoty przekraczającej limit handlowy przyznany
Kupującemu. W razie bezskutecznego upływu terminu, wszelkie roszczenia
Walter Schmidt z tytułu zapłaty ceny stają się natychmiast wymagalne.
10. Każde opóźnienie w zapłacie należności upoważnia Walter Schmidt do
naliczania ustawowych odsetek od daty wymagalności świadczenia.
11. Zapłata ceny sprzedaży przez potrącenie lub zastosowanie prawa zatrzymania są wyłączone.
12.Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania się od zapłaty
za zamówionych Towar bądź jego części, w tym do wstrzymania z zapłatą za
Towar reklamowany.
13. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, wynikającej z niezapłaconej
chociażby jednej faktury VAT, Walter Schmidt jest uprawniony do wstrzymania
realizacji kolejnych zamówień Kupującego bez ponoszenia odpowiedzialności za
nienależyte lub nieterminowe wykonanie Umowy, pomimo uprzedniego potwierdzenia przez Walter Schmidt zamówienia.
14. Kupujący nie może dokonywać żadnych kompensat, cesji oraz jakiegokolwiek
obrotu wierzytelnościami, które przysługują lub mogą przysługiwać wobec Walter
Schmidt, chyba że Kupujący uzyska w tym zakresie zgodę Walter Schmidt na
piśmie pod rygorem nieważności.
15. W przypadku spłat przez Kupującego zaległych należności z tytułu umowy,
Walter Schmidt jest uprawniony przeznaczać wpłacone kwoty w pierwszej
kolejności na poczet należności ubocznych (odsetek ustawowych), natomiast w
dalszej kolejności na poczet należności głównej, poczynając od najdalej wymagalnego świadczenia.

OWU wprost zezwalają na dokonanie czynności w innej formie. Zawiadomienia,
oświadczenia oraz zgłoszenia dokonane w innej formie są nieważne.
7. Zmiany umowy lub postanowień OWU wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
8. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa, nieważność jakiejkolwiek części umowy lub OWU, pozostaje bez wpływu
na ważność jej pozostałej części. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Strony
zastąpią takie postanowienia ważnymi postanowieniami wywołującymi taki sam
skutek gospodarczy.
9. Kupujący zobowiązuje się do zachowania należytej staranności, w tym do
podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do właściwej realizacji
przedmiotu umowy. W szczególności, Kupujący zobowiązuje się do należytego i
terminowego współdziałania z Walter Schmidt w zakresie realizacji dostaw.
10. Kupujący odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób przy
pomocy których realizuje przedmiot umowy sprzedaży towarów, jak również
osób, którym powierza odbiór Towarów, jak za własne działania, uchybienia i
zaniechania.
11.Prawidłowe wykonanie umowy przez Walter Schmidt stanowi podstawę do
wystawienia przez Kupującego listu referencyjnego, wskazującego na rzetelność i zaufanie do Walter Schmidt jako dobrego partnera w interesach.
12. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Walter Schmidt.
13. W kwestiach nieuregulowanych umową i OWU zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Walter Schmidt Cement Polska sp. z o.o., ul. Legnicka 51-53, 54-203 Wrocław
Tel.: 0048 71 321 96 50, fax: 0048 71 322 28 78 ,
e-mail: biuro@schmidt-cement.pl.

Stan na: 1 czerwiec 2014

§ 8 Zabezpieczenie zapłaty
W celu zabezpieczenia roszczeń wynikających lub mogących powstać w wyniku
realizacji umowy, w tym limitu handlowego, udzielonego Kupującemu przez
Walter Schmidt, Kupujący ustanowi na żądanie Walter Schmidt oraz na jego
rzecz zabezpieczenia, w szczególności w formie: zastawu, hipoteki, weksla in
blanco, poręczenia, gwarancji bankowej bezwarunkowej, płatnej na podstawie
pisemnego oświadczenia Walter Schmidt oraz cesji wierzytelności. Wybór
zabezpieczenia należy do Walter Schmidt.
§ 9 Odstąpienie od umowy
1. Jeżeli realizacja dostawy jest niemożliwa wskutek okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Walter Schmidt, Kupujący ma prawo odstąpić od
umowy. W razie częściowej niemożliwości realizacji dostawy Towaru przez Walter
Schmidt, Kupujący ma prawo odstąpić od zakupu z tej części zamówionego
Towaru, których dostawa jest niemożliwa. Jeżeli częściowe wykonanie umowy nie
miałoby dla Kupującego znaczenia z uwagi na cel umowy, znany Walter Schmidt
w chwili zawarcia, Kupujący może odstąpić od umowy w całości.
2. W przypadku nieuiszczenia przez Kupującego zaległej należności, po
uprzednio wyznaczonym terminie, Walter Schmidt jest upoważniony do odstąpienia od umowy lub żądania odszkodowania z tytułu niewykonania umowy. W
przypadku umów realizowanych partiami, Walter Schmidt jest uprawniony do
odstąpienia od tej części umowy, co do której nie nastąpiła zapłata za zamówiony
Towar, albo do pozostałej części nie spełnionego świadczenia.
§10 Poufność
1. W związku z prowadzeniem przez Walter Schmidt sprzedaży towarów z
odroczonym terminem płatności (limit handlowy) oraz koniecznością zarządzania
przez Walter Schmidt ryzykiem związanym z udzieleniem limitu handlowego,
Walter Schmidt zobowiązuje Kupującego do przekazywania, poza dokumentami
określonymi w § 7 ust. 6 OWU, informacji o należnościach dochodzonych
przeciwko Kupującemu na drodze postępowań sądowych, egzekucyjnych, jak
również o wszczętym postępowaniu upadłościowych lub układowym Kupującego.
2. Z zastrzeżeniem prawa Walter Schmidt do ujawnienia danych o Kupującym, o
których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony zobowiązują się nie
ujawniać, nie przekazywać i nie wykorzystywać jakichkolwiek informacji technicznych, technologicznych, handlowych, finansowych i organizacyjnych uzyskanych
w związku z wzajemną współpracą Stron, w szczególności dotyczących treści
umowy, chyba że druga Strona wyrazi na piśmie uprzednio zgodę na ich
udostępnienie.
3. Strony zobowiązują się również, że w żaden sposób nie będą wykorzystywać
informacji poufnych uzyskanych w związku z wykonywaniem zawartej umowy do
innych celów niż związanych bezpośrednio z realizacją umowy. Za informacje
poufne uznaje się wszelkie informacje, które Strona uzyskała od drugiej strony w
związku z zawartą umową.
4. Strony zobowiązują się przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby dostęp do
powyższych informacji miały wyłącznie osoby, które złożyły stosowne pisemne
oświadczenia o zachowaniu poufności.
5. Strony zobowiązane są także po wygaśnięciu umowy do nie udostępniania
osobom trzecim informacji poufnych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, chyba że druga Strona wyrazi na piśmie uprzednio zgodę na ich
udostępnienie.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Postanowienia OWU mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży oraz
umów współpracy, których przedmiotem jest dostarczenie przez Walter Schmidt
zamówionego i zakupionego przez Kupującego Towaru.
2. Sprzedaż towarów Kupującemu oraz zawarcie umów współpracy z Walter
Schmidt uzależniona jest od akceptacji OWU przez Kupującego. Walter Schmidt
ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, jak
również odmówić współpracy, jeśli Kupujący w jakikolwiek sposób nie będzie
akceptował postanowień OWU. Bezskuteczne jest powoływanie się przez
Kupującego na nieznajomość OWU, po złożeniu podpisu pod: umową, pod
stosownym oświadczeniem umieszczonymi w treści zamówienia lub pod
dokumentem odbiorczym.
3. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią umowy a OWU, w pierwszej
kolejności należy stosować postanowienia umowy, a następnie postanowienia
OWU.
4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami OWU Walter Schmidt, a
postanowieniami OWU Kupującego, zastosowanie mają postanowienia OWU
Walter Schmidt.
5. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą
Stronę o każdorazowej zmianie siedziby/miejsca zamieszkania lub adresu do
doręczeń. Brak wskazanego zawiadomienia powoduje, iż wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres Strony będzie uznana za skutecznie doręczoną.
6. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia Stron winny być
dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, chyba, że umowa lub postanowienia
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ZAMÓWIENIE NR ……………..……………

SPRZEDAWCA

KUPUJĄCY

WALTER SCHMIDT CEMENT POLSKA sp. z o.o.
Ul. Legnicka 51-53, 54-203 Wrocław
NIP: 619-17-38-150, REGON: 930729178
tel.: (071) 321 96 50, fax: (071) 322 28 78
e-mail: biuro@schmidt-cement.pl
Pan (i):
Termin dostawy (data):

NIP:

w godzinach:
RODZAJ TOWARÓW WRAZ Z SYMBOLEM
WSKAZANYM W TABELI
ASORTYMENTOWEJ (*)

REGON:
LUZ / WOREK
(**)

ILOŚĆ

JEDNOSTKA
(ton/palet) (***)

CENA netto
za 1 t

* DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ: http://www.schmidt-cement.pl
** WOREK NA PALETACH OFOLIOWANYCH, JEDNORAZOWYCH, BEZZWROTNYCH. Przy każdym towarze należy wybrać, czy ma zostać
dostarczony luzem czy w worku.
*** MINIMALNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA WYNOSI 27 TON, W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ 27 TON DODATKOWA OPŁATA
TRANSPORTOWA (patrz: § 1 ust. 16 Ogólnych Warunków Umów). Należy wybrać czy ilość wskazana jest w tonach, czy w paletach.

TERMIN PŁATNOŚCI :

MIEJSCE ZAŁADUNKU:

DOSTAWA PRZEZ SPRZEDAWCĘ
ODBIÓR WŁASNY

ADRES DOSTAWY
(nazwa inwestycji, ulica, miejscowość):

OSOBA UPOWAŻNIONA DO ODBIORU TOWARU
W IMIENIU KUPUJĄCEGO (****):

**** W PRZYPADKU SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PREZ OSOBĘ DYSPONUJĄCĄ STOSOWNYM PEŁNOMOCNICTWEM PRZED PIERWSZYM
ZAMÓWIENIEM NALEŻY DOSTARCZYĆ TAKIE PEŁNOMOCNICTWO (patrz: § 1 ust. 4 Ogólnych Warunków Umów).
Umowa dochodzi do skutku po złożeniu zamówienia przez Kupującego i potwierdzeniu jego przyjęcia przez Walter Schmidt Cement Polska sp. z o.o
Strony wiążą Ogólne Warunki Umowy z dnia 01.06.2014, obowiązujące w Walter Schmidt Cement Polska sp. z o.o., które stanowią załącznik do
niniejszego Zamówienia.

OŚWIADCZENIA KUPUJĄCEGO:
1. OŚWIADCZAM, ŻE ZOSTAŁEM POINFORMOWANY PRZEZ SPRZEDAWCĘ , ŻE OGÓLNE WARUNKI UMÓW OBOWIĄZUJĄCE
W WALTER SCHMIDT CEMENT POLSKA SP. Z O.O. ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ: http://www.schmidt-cement.pl
2. OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ I AKCEPTUJE OGÓLNE WARUNKI UMÓW OBOWIĄZUJĄCE W WALTER
SCHMIDT CEMENT POLSKA SP. Z O.O.
DANE KONTAKTOWE KUPUJĄCEGO (telefon, e-mail):

DATA:
PODPIS I PIECZĘĆ KUPUJĄCEGO:

