Ogólne warunki sprzedaży
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe LOGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sprzedaż towarów Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego LOGIS Sp. z o.o. z siedzibą
w Kielcach odbywa się na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
2. Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają:
a. OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Logis Sp. z o.o.
w Kielcach;
b. Sprzedawca - Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Logis Sp. z o.o. z siedzibą
ul. Sieje 121 A, 25-561 Kielce - Polska (zwana dalej PPH Logis lub/i Sprzedawca);
c. Kupujący - osoba prawna, osoba fizyczna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która skierowała do Sprzedawcy zamówienie na towary znajdujące się
w ofercie Sprzedawcy;
d. Zamówienie - oferta zakupu towarów, złożona przez Kupującego na piśmie. Może być dostarczona
listownie, kurierem, faksem lub e-mailem, ale musi zawierać co najmniej: asortyment
zamawianych produktów, ilość, dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT, dane
teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów oraz sposób
płatności;
e. Potwierdzenie zamówienia - pisemne oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia, złożone
Kupującemu listownie, kurierem, faksem lub e-mailem.
f. Towar - oznacza produkty Sprzedawcy oraz wszelkie artykuły, inne towary i przedmioty oraz usługi
oferowane przez Sprzedawcę;
3. OWS stanowią integralną część każdej oferty PPH Logis, a z chwilą złożenia na jej podstawie zamówienia
przez Kupującego stają się również integralną częścią umowy sprzedaży zawartej na jej postawie
i obowiązują przez cały okres trwania tej umowy. Kupujący lub osoba pisemnie upoważniona do
występowania w jego imieniu, składając zamówienie tym samym potwierdza, iż OWS zna i akceptuje.
Niezależnie od powyższego przyjęcie przez Kupującego dostawy towarów stanowi bezwarunkowe
przyjęcie niniejszych OWS.
4. Niniejsze OWS dostępne są na stronie internetowej PPH Logis /www.logisspzoo.pl/
5. OWS mają zastosowanie do realizowanych przez Sprzedawcę dostaw i usług. Wszelkie odstępstwa od
stosowania niniejszych OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i nie powodują
uchylenia pozostałych warunków OWS.
6. W razie istnienia wzorca umownego Kupującego, postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie tylko,
o ile nie są sprzeczne z niniejszymi OWS.
7. Poza uregulowaniami zawartymi w OWS, Sprzedawca dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych
umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania
przyczyny.

§2. ZAWARCIE UMOWY
1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego pisemnego zamówienia i jego przyjęcie
przez Sprzedawcę. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Kupującemu pisemnego
potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Pisemne potwierdzenie zamówienia przez PPH Logis oznacza przyjęcie go do realizacji. Wszelkie później
odstępstwa wymagają formy pisemnej.
3. Przy zamówieniach z natychmiastowym odbiorem towaru potwierdzenie zamówienia stanowi wystawiona
przez PPH Logis faktura VAT.
4. Składając zamówienie, Kupujący przedstawia Sprzedawcy kopie następujących dokumentów:
a. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS lub wydruk z ewidencji działalności gospodarczej
CEIDG,
b. decyzję o nadaniu numeru REGON i numeru NIP ( o ile nie jest wpisany w dokumencie
ewidencyjnym),
c. formularzy F/01 za ostatni okres obrachunkowy.
5. Obowiązek dotyczący przedstawionych dokumentów wymienionych w ust.2 nie dotyczy zamówień
składanych przez Kupujących, którzy pozostają ze Sprzedawcą w stałych stosunkach gospodarczych.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego - przed przystąpieniem do realizacji zamówienia
- ustanowienia - na rzecz Sprzedawcy - nieodwołanych zabezpieczeń płatności w postaci:
a. gwarancji bankowej,
b. polisy ubezpieczeniowej,
c. cesji wierzytelności,
d. poręczenia osób trzecich
e. inne według uznania Sprzedawcy.
7. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedawcy, a brak jego odpowiedzi nie oznacza
milczącego przyjęcia zamówienia.

§3. TOWARY I WARUNKI DOSTAW
1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów, gatunki stali, klasy wytrzymałości, wymiarów,
przeliczników, rozmiarów, tolerancji wymiarowych i wagowych oraz jakości, wynikające z katalogów,
prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę są danymi
orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie strony.
2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku oferowanych towarów mają zastosowanie
obowiązujące normy.
3. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o towarach oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie
informacyjny.
4. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firm spedycyjnych lub wyjątkowo transportem PPH LOGIS Sp.
z o.o. Koszt dostawy kalkulowany jest odrębnie dla każdego Zamówienia i uzależniony jest od wartości
i ilości Towarów objętych zamówieniem oraz ewentualnych akcji promocyjnych prowadzonych przez
Sprzedającego
5. Za datę dostawy uznaje się moment, w którym towar zostaje dostarczony Kupującemu transportem
PPH LOGIS sp. z o.o., lub jeśli dostawa ma się odbyć za pośrednictwem przewoźnika, za datę dostawy
uznaje się moment, gdy towar zostaje przekazany przewoźnikowi do doręczenia, bez względu na to,
czy przewoźnik działa na zlecenie PPH LOGIS sp. z o.o., czy na zlecenie Kupującego.
6. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej
uszkodzenia oraz stwierdzenia braku ilościowych zakupionego towaru Klient zobowiązany jest zgłosić ten

fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
7. PPH LOGIS Sp. z o.o. jest związane terminem dostawy jedynie wówczas, gdy go potwierdzi. Kupujący jest
zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu,
PPH LOGIS Sp. z o.o. dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem
interesów Kupującego.
8. Jeżeli zamówiony towar nie jest na stanie magazynowym lub jest towarem na zamówienie zleconym do
produkcji, PPH LOGIS Sp. z o.o. nie odpowiada za żadne opóźnienie dostawy lub niemożliwość jej
wykonania wynikłe (bezpośrednio lub pośrednio) z przyczyn leżących po stronie producenta,
w szczególności takich jak: klęski żywiołowe, wojny, terroryzm, wypadki, eksplozje, awarie jądrowe,
awarie maszyn i urządzeń, sabotaż, strajki lub inne zakłócenia w dostępności siły roboczej (niezależne od
zasadności żądań) akty urzędowe lub zaniechania władz państwowych, przeciążenie portów, braki
w dostawach materiału, urządzeniach, paliwie lub zasilaniu, istotne braki w środkach transportu lub
jakiekolwiek inne przyczyny, które są poza kontrolą PPH LOGIS Sp. z o.o. i które powodują, że wykonanie
zobowiązań jest niemożliwe lub niezmiernie uciążliwe.
9. Jeśli opóźnienie spowodowane jedną z powyższych przyczyn potrwa dłużej niż 30 dni, obie strony mają
prawo, za pisemnym powiadomieniem drugiej strony, rozwiązać kontrakt w odniesieniu do towarów,
które nie zostały dostarczone, chyba że strony inaczej się umówiły.
§4.CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Dla towarów PPH Logis oraz opakowań wiążące są wyłącznie ceny podane w potwierdzeniu zamówienia.
2. Ceny na towary oferowane przez Sprzedawcę nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), chyba,
że wyraźnie wskazano inaczej.
3. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas
składania zamówienia. Brak takich ustaleń oznaczać będzie, że odbiór towaru następuje w siedzibie
Sprzedawcy.
4. Wszelkie inne niestandardowe koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia obciążają
Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej.
5. Rabaty, upusty, bonifikaty są udzielane wyłącznie na piśmie.
6. Należności za towar płatne są na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedawcę, w terminie wskazanym
na fakturze.
7. W razie niezachowania przez Kupującego ustalonego terminu płatności, Sprzedawca ma prawo naliczyć
odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności
określony na fakturze.
8. W przypadku opóźnienia w płatności ze strony Kupującego, lub innych jego działań na szkodę Sprzedawcy,
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw towarów do chwili usunięcia zaistniałej
przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.
9. Bez pisemnej zgody Sprzedawcy, Kupujący nie może dokonywać żadnych potrąceń z należności, które mają
być przez niego zapłacone za towar.
10. PPH Logis zastrzega sobie prawo przekazywanie informacji gospodarczych o zobowiązaniach Kupującego
do Krajowego Rejestru Długów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81 poz.530 ze zm.).
11. W przypadku nie uregulowania należności, wobec klientów podlegających wpisowi do rejestru dłużników
niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, PHU Logis zastrzega sobie prawo
kierowania wniosków o wpis do tego rejestru.

§5. REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY
1. PPH Logis udziela gwarancji jakości zapewniając poprawne funkcjonowanie sprzedawanych towarów.
Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży, chyba że wymagania normy przewidują inaczej.
2. Gwarancja na Towary w zakresie wad jakościowych nie obejmuje elementów zużywających się
w warunkach normalnej eksploatacji.
3. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń sprzętów, urządzeń, konstrukcji, itp. spowodowanych przez jego użytkownika
w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z Towarów,
co dotyczy również ich zamontowania, instalacji, konserwacji, nadmiernego obciążenia;
b. uszkodzeń spowodowanych użyciem z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
c. uszkodzeń powstałych w następstwie dokonania naprawy Towaru przez osoby nieupoważnione
lub bez zgody Sprzedającego;
d. przeróbek i zmian konstrukcyjnych Towarów.
4. W przypadku ewentualnych reklamacji dotyczących braku zamówionego towaru, bądź niezgodności
dostawy z dokumentem dostawy, Kupujący powinien poinformować o tym fakcie niezwłocznie
Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż w terminie 7 dni od daty dostawy.
5. W przypadku zwrotu towaru, który to zwrot nie został spowodowany błędem po stronie PPH LOGIS,
wobec Kupującego zostanie naliczona opłata manipulacyjna.
6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą
rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta
i dostawcę przesyłki.
7. Reklamacje jakościowe w zakresie wad ukrytych Kupujący zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie
po wykryciu wady, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od do dnia odebrania towaru.
8. Reklamacja wymaga zachowania formy pisemnej.
9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania reklamacji.
Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących prawem norm
technicznych oraz dobrej praktyki branżowej.
10. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca może według swego uznania albo usunąć
wadę albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić stosowne obniżenie jego ceny.
11. Rozstrzygnięcie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych
rekompensat.
12. Jakiekolwiek reklamacje ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawniają Kupującego do wstrzymania
płatności za zrealizowaną dostawę, jak również dokonywania jakichkolwiek potrąceń z należności,
które mają być zapłacone przez Kupującego za towar.
13. Sprzedawca ma prawo wtrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji,
do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych należności wobec niego.
14. Za jakość produktów, przechowywanych przez Kupującego w warunkach nie uwzględniających ich
właściwości lub nie zabezpieczających ich przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, sprzedający
nie ponosi odpowiedzialności.
§6. POZOSTAŁE USTALENIA
1. Dostarczone Kupującemu przez PPH Logis towary pozostają jego własnością, aż do dokonania za nie
całkowitej zapłaty, rozumianej jako wpływ należności na rachunek Sprzedawcy.
2. Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie. Miejscem realizacji wszelkich
wynikających z niniejszych uregulowań zobowiązań są Kielce.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań rozstrzygane będą
wg właściwości miejscowej i kompetencyjnej sądu polskiego właściwego dla siedziby Sprzedawcy.

4. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej ze Sprzedawcą umowy lub złożonego zamówienia
w stosunku do osób trzecich, bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
5. W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych postanowień OWS pozostałe postanowienia oraz
realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony uzgodnią postanowienie
skuteczne zastępujące postanowienie nieskuteczne, w taki sposób aby możliwie najwierniej
odzwierciedlało jego sens i zamiar.
6. Kupujący akceptując OWS wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Sprzedawcę w celu wykonani
zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.
7. W razie sprzeczności OWS z treścią umowy PPH Logis z Kupującym, strony są związane umową.
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

