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Postanowienia ogólne:
OWS określają zasady, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron, na jakich zawierane są umowy
sprzedaży lub realizowane dostawy Wyrobów przez Sprzedawcę na rzecz Odbiorcy.
Prawa i obowiązki Stron związane ze sprzedażą/dostawą przez Sprzedawcę Odbiorcy Wyrobów
określają OWS lub OWS i Umowa jeśli taka zostanie zawarta, bądź odrębne ustalenia stron
sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez uprawnionych przedstawicieli stron.
W razie sprzeczności postanowień Umowy i OWS pierwszeństwo mieć będą postanowienia
Umowy.
OWS stosuje się do Umów zawieranych przez Sprzedawcę z Odbiorcami nie będącymi
konsumentami w rozumieniu art. 221 polskiego kodeksu cywilnego.
Oświadczenia i zapewnienia Stron:
Podjęcie współpracy jest równoznaczne ze złożeniem przez Odbiorcę następujących oświadczeń i
zapewnień:
(a) że zajmuje się on zawodowo i profesjonalnie prowadzeniem działalności gospodarczej
obejmującej swym zakresem (lub w związku z prowadzeniem której koniecznym jest)
nabywanie wyrobów i produktów spożywczych, w szczególności zaś mięsa, o cechach i
rodzaju analogicznym co Wyroby, wobec czego znane mu są, w szczególności, zasady
postępowania w transporcie i przy przechowywaniu tego rodzaju wyrobów dla zapewnienia
ich właściwych cech konsumpcyjnych, sanitarnych i higienicznych;
(b) zapoznał się ze specyfiką Wyrobów, ich właściwościami zdrowotnymi, konsumpcyjnymi,
sanitarnymi, higienicznymi, użytkowymi i estetycznymi, oraz wszelkimi innymi
informacjami i cechami Wyrobów które są niezbędne z do podjęcia decyzji o ich nabyciu,
które uznaje za w pełni odpowiadające jego oczekiwaniom i zamierzonemu sposobowi
wykorzystania przezeń Wyrobów;
(c) że posiada on wszelkie uprawnienia, zezwolenia, zgody itp. wynikające z przepisów prawa
(w tym prawa właściwego dla miejsca siedziby oraz prowadzenia działalności przez
Odbiorcę), niezbędne do nabywania Wyrobów;
(d) że posiada on doświadczenie praktyczne, przygotowanie merytoryczne, wiedzę i
umiejętności, jak też zaplecze materialno-techniczne i kadrę oraz środki finansowe,
niezbędne do wykonania na rzecz Sprzedawcy spoczywających na Odbiorcy z mocy OWS
oraz Umowy zobowiązań w sposób pełny i terminowy;
(e) że na dzień podjęcia współpracy nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie
upadłościowe, restrukturyzacyjne, układowe ani żadne inne postępowanie związane z
niewypłacalnością Odbiorcy, ani też nie istnieją wymienione w przepisach prawa właściwego
dla Odbiorcy okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub
wszczęcie podobnej procedury dotyczącej Odbiorcy;
(f) że nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 polskiego kodeksu cywilnego, tj. nie jest osobą
fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością
gospodarczą lub zawodową Odbiorcy.
Celem uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że:
(a) wyłącznie Sprzedawca, wedle własnego uznania, uprawniony będzie do ustalania Cen
oferowanych Odbiorcy do zakupu Wyrobów;
(b) Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania dowolnych zmian w swej ofercie, w
szczególności do wprowadzania do niej nowych Wyrobów, usuwania z niej dotychczas
oferowanych Wyrobów albo dokonywania modyfikacji cech oferowanych Wyrobów;
(c) Sprzedawca nie jest zobowiązany w okresie trwania Umowy do pozostawania w gotowości
do sprzedania na rzecz Odbiorcy Wyrobów, czy też ich określonych ilości, i wyłącznie od
Sprzedawcy zależy, czy zawrze z Odbiorcą Umowę dotyczącą konkretnej partii Wyrobów.
Ogólne obowiązki Stron:
W związku z zawarciem Umowy do obowiązków Sprzedawcy należy w szczególności:
(a) wykonanie Wyrobów z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami przewidzianymi w
Umowie i OWS;
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(b) wydanie Wyrobów Odbiorcy;
(c) rozpatrzenia prawidłowo złożonych i kompletnych Zgłoszeń Reklamacyjnych;
W związku z zawarciem Umowy do obowiązków Odbiorcy należy w szczególności:
(a) zapłata Ceny w określonym Umową Terminie Płatności;
(b) odebranie wydawanych mu przez Sprzedawcę Wyrobów w Terminie Dostawy;
(c) sprawdzenie wydanych mu Wyrobów pod kątem ich zgodności z Umową i OWS, w
szczególności w zakresie ilości oraz jakości;
(d) zgłoszenie wszelkich Wad Wyrobów w terminach i na zasadach określonych w OWS;
(e) umożliwienie Sprzedawcy weryfikacji Zgłoszenia Reklamacyjnego, w szczególności
udostępnienie Sprzedawcy objętych Zgłoszeniem Reklamacyjnym Wyrobów, umożliwienie
wzięcia udziału w inspekcji Towaru, w tym w Miejscu Dostawy.
Materiały promocyjne:
Wszelkie informacje zamieszczane w katalogach, broszurach, ulotkach, na stronach
internetowych Sprzedawcy, jak również upubliczniane albo udostępniane w jakikolwiek inny
sposób nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 § 1 polskiego kodeksu cywilnego, chyba że zostało
w nich wyraźnie i wprost wskazane, że dany materiał stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1
polskiego kodeksu cywilnego.
Wydanie Wyrobów; dostawa:
Wydanie Wyrobów następować będzie w miejscu ustalonym przez Strony.
Wówczas gdy:
(a) Wyroby wydawane będą w magazynie Sprzedawcy – ich wydanie następować będzie na
zasadzie EXW INCOTERMS w wersji z 2010 roku;
(b) Wyroby wydawane będą w Miejscu Dostawy – ich wydanie następować będzie na zasadzie
DAP INCOTERMS w wersji z 2010 roku.
Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne reklamacje co do ilości lub dających się
stwierdzić w chwili wydania Wad Fizycznych dostarczonych Wyrobów Odbiorca winien złożyć
w Dniu ich odebrania. W razie braku złożenia przez Odbiorcę reklamacji w terminie wskazanym
w zdaniu poprzedzającym, Odbiorca traci prawo powoływania się na ewentualne braki ilościowe
lub dające się stwierdzić w chwili wydania Wyrobów Wady Fizyczne, jak też na ich
konsekwencje.
Po otrzymaniu dostawy każdej partii Wyrobów, Odbiorca zobowiązany jest – z zachowaniem
najwyższej staranności – sprawdzić kompletność, zgodność z treścią Umowy oraz OWS, jak też
jakość dostarczonych mu Wyrobów oraz podpisać dokumenty przewozowe wystawione przez
Sprzedawcę i przewoźnika.
W razie: (i) odmowy odebrania przez Odbiorcę wydawanych mu Wyrobów albo (ii) niemożności
wydania Odbiorcy Wyrobów z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, Odbiorca zobowiązany
będzie do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 6 % (jeden procent) wartości
Ceny należnej na rzecz Sprzedawcy na podstawie danej Umowy za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia albo zwłoki z odbiorem jakiejkolwiek części Wyrobów objętych daną Umową.
Odbiorca jest zobowiązany do zapewnienia by w Terminie Dostawy w Miejscu Dostawy obecna
była Osoba Uprawniona ze strony Odbiorcy, a jej brak w Miejscu Dostawy w Terminie Dostawy
uprawnia (choć nie zobowiązuje) Sprzedawcę do odmowy wydania Odbiorcy Wyrobów,
stanowiąc jednocześnie przejaw zwłoki Odbiorcy z odebraniem wydawanych mu przez
Sprzedawcę Wyrobów.
W przypadku, gdy Odbiorca nie dokona odbioru Wyrobów w Terminie Dostawy Sprzedawca nie
będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne Wady powstałe w skutek długiego okresu
magazynowania.
Reklamacje:
W wypadku wystąpienia Wad dostarczonych Odbiorcy Wyrobów, Odbiorca jest uprawniony do
złożenia Sprzedawcy Zgłoszenia Reklamacyjnego.
Zgłoszenie Reklamacyjne składane być może przez Osobę Uprawnioną ze strony Odbiorcy.
Zgłoszenie Reklamacyjne ma zawierać:
(a) wskazanie Wady wraz z jej szczegółowym i kompletnym opisem;
(b) podanie daty dziennej i okoliczności ujawnienia Wady;
(c) wskazanie danych (imię, nazwisko) osoby, która ujawniła Wadę.
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Do Zgłoszenia Reklamacyjnego dołączyć należy:
(a) zdjęcia dokumentujące objętą nim Wadę;
(b) kopię dokumentu zakupu Wyrobów, których dotyczy dane Zgłoszenie Reklamacyjne;
(c) w przypadku Wad dających się stwierdzić już przy dostawie, również kopię dokumentu
przewozowego zawierającego wyraźną adnotację o stwierdzeniu danej Wady.
Zgłoszenie Reklamacyjne przekazane być winno Sprzedawcy w terminie do dwóch (2) Dni od
dnia wykrycia objętej nim Wady. Niezależnie od dokonanego zgłoszenia Odbiorca, na własny
koszt i ryzyko, zobowiązany jest do zabezpieczenia (a) próbek Wyrobów objętych Wadą z każdej
partii towaru oraz (b) całości Wyrobów w sposób umożliwiający zweryfikowanie przez
Sprzedawcę ich stanu, w tym istnienia ewentualnych Wad.
Przekazanie Zgłoszenia Reklamacyjnego Sprzedawcy nastąpić może na piśmie, drogą
elektroniczną na adres e-mail jakość@kabanos.biz.pl.
Po otrzymaniu Zgłoszenia Reklamacyjnego Sprzedawca winien, w terminie 21 (dwudziestu
jeden) Dni Roboczych od dnia jego otrzymania, ustosunkować się do treści Zgłoszenia
Reklamacyjnego. Termin wskazany w zdaniu poprzedzającym może ulec wydłużeniu wówczas,
gdyby jego dochowanie przez Sprzedawcę nie było możliwe z przyczyn technicznych,
technologicznych lub organizacyjnych, w szczególności zaś wtedy, gdyby ustalenie czy opisane
w Zgłoszeniu Reklamacyjnym okoliczności stanowią Wadę wymagało przeprowadzenia
dodatkowych badań albo uzyskania zewnętrznych opinii przez Sprzedawcę. W wypadku
niedochowania przez Sprzedawcę terminów wskazanych w zdaniach poprzedzających, Strony
zgodnie postanawiają wyłączyć – w najszerszym prawem dopuszczalnym zakresie –
odpowiedzialność Sprzedawcy za ewentualne szkody Odbiorcy związane z niedochowaniem
przedmiotowych terminów, w tym w szczególności szkody związane z przestojem w działalności
Odbiorcy.
Reklamacje należy zgłaszać przed dokonaniem rozmrożenia, przetworzenia Wyrobów albo
przeznaczeniem ich do spożycia. Wyroby przetworzone przez Odbiorcę albo przeznaczone do
spożycia uznaje się za wolne od Wad a Zgłoszenia Reklamacyjne przesłane do Sprzedawcy po
rozmrożeniu, przetworzeniu Wyrobów albo przeznaczeniu ich do spożycia nie będą
uwzględniane.
Rozliczenia:
Cena płatna będzie przez Odbiorcę Sprzedawcy w Terminie Płatności określonym w fakturze.
Postanowienia końcowe:
Wszelkie terminy przewidziane w OWS oraz Umowie zastrzeżone są na korzyść Sprzedawcy.
W sprawach nieuregulowanych w OWS oraz Umowie mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczególności zaś przepisy polskiego kodeksu cywilnego. Strony dokonują tym
samym wyboru prawa polskiego jako wyłącznie właściwego do oceny ich wzajemnych praw i
obowiązków wynikających z wszelkich zawartych pomiędzy nimi Umów.
Wszelkie spory mogące wynikną w związku ze współpracą Strony poddają rozstrzygnięciu
właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Krakowie.
Sprzedawcy przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość kary umownej obok albo zamiast przysługujących mu wobec
Odbiorcy kar umownych.
Sprzedawca może dokonywać zmian OWS zawiadamiając Odbiorcę o dokonanej zmianie, z tym
że za zawiadomienie Odbiorcy o dokonanej zmianie rozumie się również zamieszczenie
stosownej informacji na stronie internetowej Sprzedawcy albo przesłanie jej do Odbiorcy za
pomocą systemu sprzedażowego Sprzedawcy. Odbiorca jest uprawniony do wypowiedzenia
Umowy w terminie siedmiu (7) Dni od dnia otrzymania oświadczenia o zmianie, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Zmiany OWS
wchodzą w życie w terminie określonym w doręczonym Odbiorcy oświadczeniu o zmianie, nie
wcześniej jednak niż w terminie piętnastu (15) Dni od dnia jego doręczenia Odbiorcy.
Ogólne warunki zawierania umów Odbiorcy nie wiążą Sprzedawcy.

