Ogólne warunki sprzedaży realizowane przez
„OVOPOL” Sp. z o.o.
(zwane dalej OVOPOL)
1. Postanowienia ogólne
1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów (zwane dalej OWS) określają zasady
współpracy stron w zakresie dostaw wyrobów i świadczenia usług
oferowanych przez OVOPOL dla Kupującego.
1.2. Niniejsze OWS stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej
przez OVOPOL z Kupującym, chyba, że Strony uzgodnią inaczej (wymagana
forma pisemna).
2. Warunki sprzedaży
2.1 Kupujący składa zamówienie w sposób wskazany w pkt. 2.2. na podstawie
oferty OVOPOL przesłanej w formie pisemnej, faksem, drogą elektroniczną
lub telefoniczną.
2.2 OVOPOL podejmuje się realizacji zamówienia Kupującego przesłanego do
siedziby OVOPOL w formie pisemnej faksem, drogą elektroniczną jak również
telefonicznie. Zawarcie umowy sprzedaży między Stronami następuje na
warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia OVOPOL oraz
wynikających z postanowień OWS. Późniejsze zmiany i uzupełnienia umowy
sprzedaży wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. Wszelkie
dokumenty ofertowe i jakościowe stanowią intelektualną własność OVOPOL i
bez pisemnej zgody OVOPOL nie mogą być powielane ani udostępniane
osobom trzecim.
2.3 Realizacja umowy sprzedaży ze strony OVOPOL polega na przeniesieniu na
Kupującego własności wyrobów jajecznych i ich wydaniu a ze strony
Kupującego na odbiorze tych wyrobów i dokonaniu płatności za towar przez
Kupującego, zgodnie z warunkami ustalonymi pomiędzy Stronami.
2.4 Kupujący oświadcza, że osoba dokonująca w jego imieniu odbioru towaru
jest do tego upoważniona. Upoważnienie to obejmuje również uprawnienie
do zbadania opakowania oraz towaru pod względem jakościowym i
ilościowym. Podpisanie przez Kupującego lub osobę działającą w jego imieniu
dokumentu WZ, listu przewozowego lub innego dokumentu tego samego
rodzaju jest równoznaczne z uznaniem zgodności towaru pod względem
zamówionej ilości i jakości.
2.5 Termin dostawy określony jest przez OVOPOL w potwierdzeniu zamówienia
złożonego przez Kupującego zgodnie z ofertą OVOPOL. Termin dostawy może
ulec przedłużeniu w przypadku okoliczności siły wyższej o czas jej trwania. W
tej sytuacji Kupującemu nie przysługują żadne odszkodowania.
2.6 Jeżeli Kontrahent nie przedstawi w formie pisemnej swoich wymagań
jakościowych na kupowane wyroby jajeczne, ważność mają specyfikacje
zakładowe na wyroby gotowe firmy OVOPOL, które na życzenie Kontrahenta
zostaną przesłane do zapoznania się oraz zatwierdzenia przed dokonaniem
zakupu.
2.7 W przypadku dokonania zamówienia produktów jajecznych
przez
Kontrahenta bez przedstawienia swoich wymagań jakościowych, OVOPOL
uznaje to za akceptację wymagań jakościowych zawartych w zakładowych
specyfikacjach jakościowych dla produktów jajecznych i sprzedaje towar
zgodny z tymi specyfikacjami.
3. Cena i płatność
3.1 Cena towaru, wskazana w ofercie i zamówieniu, ustalona jest na bazie CPT
Kontrahent.
3.2 Cena, powiększona o należny podatek VAT od towarów i usług płatna jest w
PLN zgodnie z wystawioną przez OVOPOL fakturą.
3.3 Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego OVOPOL.
3.4 Strony wyłączają prawo potrącenia wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy z jakimikolwiek innymi wierzytelnościami.
3.5 Kupujący jest zobowiązany do terminowej zapłaty za zakupione wyroby
gotowe. W przypadku nieterminowej płatności Ovopol zastrzega sobie prawo
do przekazania danych Kupującego do Krajowego Rejestru Dłużników.
4. Przejęcie ryzyka
4.1 Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu przechodzi z chwilą
odbioru wyrobu na Kupującego.
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4.2 Jeżeli odbiór wyrobów jajecznych opóźnia się na skutek przyczyn, za które
odpowiada Kupujący, ryzyko powyższe przechodzi na Kupującego z dniem
postawienia towaru przez OVOPOL do odbioru przez Kupującego w siedzibie
OVOPOL lub powierzenia przez OVOPOL towaru przewoźnikowi trudniącemu
się przewozem towaru w celu wysyłki.
5. Zastrzeżenie prawa własności
5.1 OVOPOL zastrzega sobie prawo własności wyrobów jajecznych będących
przedmiotem umowy sprzedaży do czasu uiszczenia za ten towar całkowitej
zapłaty.
5.2 Prawo własności i związane z nim uprawnienie do żądania wydania towaru,
nie wyłącza dochodzenia przez OVOPOL roszczeń z tytułu poniesionych strat
i/lub utraconych korzyści.
5.3 Brak zapłaty należności za wyroby jajeczne zgodnie z ustalonymi terminami
stanowić będzie podstawę do odrzucenia wszelkich roszczeń Kupującego z
tytułu niniejszej umowy, w tym w szczególności z tytułu opóźnień w
dostawie.
6. Gwarancja i rękojmia
6.1 Termin przydatności do spożycia znajduje się na etykiecie towarowej oraz na
dokumencie HDI.
6.2 Gwarancją objęte są wyroby jajeczne, którym nie upłynął termin
przydatności do spożycia.
6.3 Gwarancja dotyczy wad powstałych w szczególności wskutek wadliwej
obsługi transportowej lub jakości wyrobu niezgodnej ze specyfikacją
OVOPOL.
6.4 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania powstałych w czasie
transportu, Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia karty reklamacyjnej
firmy transportowej i przesłanie kopii do OVOPOL.
6.5 Jeżeli w okresie przydatności do spożycia ujawnią się wady, OVOPOL
zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia w terminie 14 dni roboczych od
daty otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu. Odpowiedzialność OVOPOL
z tytułu gwarancji dotyczy doradztwa technologicznego lub wymiany, przy
czym wybór w tym względzie należy do OVOPOL.
6.6 Odpowiedzialność OVOPOL z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli użycie
towaru nie było przeprowadzone zgodnie z zaleceniami OVOPOL.
6.7 Gwarancja nie obejmuje wszelkich modyfikacji dokonanych z własnej
inicjatywy Kupującego lub osób trzecich.
6.8 Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w skutek:
 niewłaściwego zastosowania i/lub użytkowania, składowania,
 działania czynników zewnętrznych, jak np. warunków przechowywania u
Kupującego, na które OVOPOL nie ma wpływu.
6.9 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
6.10
OVOPOL nie uzna reklamacji na parametry jakościowe nie objęte swoją
specyfikacją jakościową na wyrób gotowy , jeżeli Kontrahent nie przedstawił
przed sprzedażą w formie pisemnej dodatkowych wymagań odnośnie
produktów jajecznych i te wymagania nie zostały zaakceptowane przez
OVOPOL.
6.11
OVOPOL ponosi odpowiedzialność tylko za szkody rzeczywiście
poniesione (damnum emergens) jednak w wysokości nie wyższej niż wartość
sprzedaży dla Kupującego, OVOPOL w żadnym przypadku nie ponosi
odpowiedzialności za szkody niebezpośrednie i utracone korzyści (luccrum
cessans).
6.12
OVOPOL może odstąpić od umowy w każdym czasie w przypadku, gdy (i)
Kupujący nie dotrzymał i nie dotrzymuje któregokolwiek z warunków
zastrzeżonych w zamówieniu/umowie; (ii) wystąpią okoliczności siły wyższej;
(iii) Kupujący jest zagrożony likwidacją, upadłością, niewypłacalnością, lub
wszczęto wobec niego postępowanie układowe, bądź ustanowiono
zabezpieczenia na jego majątku.
7. Postanowienia końcowe
7.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych OWS wymagają dla swej ważności
formy pisemnej.
7.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS znajdują zastosowanie
warunki umowy sprzedaży między stronami oraz właściwe przepisy prawa
polskiego.
7.3 Dla wszystkich sporów wynikających ze stosowania niniejszych OWS jest sąd
właściwy dla siedziby OVOPOL.

