Ogólne Warunki Sprzedaży NIPOL S.C. (zwane dalej OWS)
ustalone w oparciu o art.384 kodeksu cywilnego
§ 1. ZAWARCIE UMOWY
1. Zamówienie kontrahenta może być złożone w jakiejkolwiek formie dozwolonej
prawem, w tym w postaci elektronicznej. Zamówienie wiąże składającego w ciągu
siedmiu dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia przez NIPOL S.C.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych OWS
przez kontrahenta.
3. NIPOL S.C. nie odpowiada za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji
oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach, stronach
internetowych oraz innych materiałach reklamowych otrzymanych lub uzyskanych
przez kontrahenta. Wszelkie propozycje, porady i wskazania NIPOL S.C. kontrahent
wykorzystuje na swoją wyłączną odpowiedzialność.
4. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia zamówienia lub z chwilą
faktycznej realizacji zamówienia, lub z chwilą faktycznej realizacji transakcji
sprzedaży.
5. Treść umowy kształtują przepisy kodeksu cywilnego, o ile postanowienia umowy
lub niniejszych OWS nie stanowią inaczej.
§ 2. ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia składane NIPOL S.C. przez kontrahentów dla wywołania
określonych przepisami prawa skutków muszą być potwierdzone przez NIPOL S.C.
2. Odpowiedź na zamówienie z zastrzeżeniem zmian niemających wpływu na
parametry techniczne i użytkowe towaru traktowana będzie, jako zawarcie umowy
w trybie art. 68 1 kc.
3. W przypadku zmian w/w w trakcie realizacji umowy, pkt. 2 niniejszego paragrafu
stosuje się odpowiednio.
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4. Zamówienie kontrahenta musi zostać potwierdzone przez NIPOL S.C., w
przypadku złożenia go za pośrednictwem strony internetowej B2B.NIPOL.PL lub,
gdy kontrahent zażyczy sobie tego w treści zamówienia.
5. NIPOL S.C. zastrzega sobie termin siedmiu dni od złożenia zamówienia na
potwierdzenie jego przyjęcia lub jego odrzucenia. Po upływie tego terminu w
przypadku braku przyjęcia uważa się zamówienie za nieprzyjęte.
§ 3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Zwłoka NIPOL S.C. w realizacji umowy nie rodzi prawa kontrahenta do
odstąpienia od umowy, o ile zostanie on poinformowany niezwłocznie o
przyczynach i nowym terminie realizacji.
2. NIPOL S.C. nie odpowiada za opóźnienie i zwłokę w realizacji umowy
spowodowane okolicznościami siły wyższej, w szczególności strajkami,
przeszkodami w transporcie, przerwami w dostawie mediów,
opóźnionymi dostawami materiałów prawidłowo i terminowo zamówionymi u
dostawców NIPOL S.C.
3. W przypadku konieczności zmiany terminu dostawy, co wpływa istotnie na koszty
realizacji umowy, NIPOL S.C. poinformuje o tym kontrahenta. Przepis § 2.2 stosuje
się w tym wypadku odpowiednio.
4. Odpowiedzialność za opóźnienie i zwłokę NIPOL S.C. w realizacji umowy
regulują wyłącznie ewentualne zapisy o karach umownych zawarte w ofercie,
potwierdzeniu zamówienia lub umowie.
§ 4. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW
1. O ile potwierdzenie zamówienia, umowa lub oferta nie stanowią inaczej, wydanie
towarów nastąpi w magazynie NIPOL S.C. zlokalizowanym w Raciborzu
ul. Katarzyny 2a.
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2. W przypadku ustalenia innego miejsca wydania towaru, niż określony w pkt. 1,
kontrahent ponosić będzie koszty transportu i ubezpieczenia towarów do miejsca
przeznaczenia. Ponadto kontrahent ponosić będzie w takim wypadku koszty
załadunku i rozładunku towarów jak również koszty zmierzenia i opakowania
towaru.
3. Przekazanie towaru przewoźnikowi stanowi w przypadku określonym w pkt. 2
wykonanie zobowiązań NIPOL S.C.
4. Osoby odbierające towar w imieniu kontrahenta winny posiadać odpowiednie
upoważnienie w formie pisemnej, a ich dane osobowe muszą być znane
NIPOL S.C.
5. W przypadku opóźnienia w odbiorze, kontrahent ponosić będzie koszty z tym
związane. W przypadku opóźnienia odbioru z magazynu NIPOL S.C. kontrahent
ponosić będzie koszty zryczałtowane wynoszące 0, 1 % wartości nieodebranego w
terminie towaru na każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
6. Kontrahent ponosi wszystkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem towaru
od momentu załadunku ( przy zleconym transporcie) lub wydania towaru.
NIPOL S.C. nie odpowiada za ubytki, utratę lub zniszczenie towarów powstałe w
czasie transportu. NIPOL S.C. dołoży starań, aby dokonać cesji swoich uprawnień
wobec przewoźnika w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.
§ 5. REKLAMACJE
1. W momencie odbioru towarów Kontrahent zobowiązany jest sprawdzić towar pod
względem jakościowym i ilościowym. Brak zastrzeżeń przy odbiorze uznawany jest
za wykonanie umowy przez NIPOL S.C. Reklamacje ilościowe nie mogą być
dokonywane po odbiorze.
2. Kontrahent jest zobowiązany do zbadania towaru w chwili jego odebrania.
Badanie obejmuje kompletność towaru oraz jego dokumentację.
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3. Towary stanowiące przedmiot transakcji mogą posiadać gwarancję producenta,
jak również NIPOL S.C. może udzielić gwarancji. Tryb reklamacji zawarty jest w
dokumencie gwarancyjnym lub opisany jest w umowie. Jeśli wymienione
dokumenty nie stanowią inaczej, zgłoszenie reklamacji musi nastąpić w ciągu 48
godzin od wykrycia wady. Zgłoszenie wady może nastąpić w filii NIPOL S.C., która
dokonała sprzedaży. Koszt dostarczenia i odbioru zareklamowanych towarów
ponosi Kontrahent.
4. Odpowiedzialność NIPOL S.C. z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
5. Wszelkie reklamacje winny być składane w formie pisemnej.
§ 6.WARUNKI PŁATNOŚCI
1. O ile oferta lub potwierdzenie zamówienia nie stanowi inaczej płatność za
zakupione towary następować będzie przy odbiorze, a jeśli nie jest to możliwe –
płatność następować będzie w terminie 3 dni od przyjęcia oferty lub potwierdzenia
zamówienia przez NIPOL S.C.
Płatność następować będzie w formie gotówkowej lub przelewem na rachunek
NIPOL S.C. Dokonanie rozliczeń w innej formie niż wyżej opisane skutkuje
obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 50% kwoty rozliczonej niezgodnie
z OWS.
2. Przeniesienie praw lub obowiązków kontrahenta w stosunku do NIPOL S.C. na
osobę trzecią, wymaga uprzedniej pisemnej zgody NIPOL S.C. - pod rygorem
nieważności cesji.
§ 7. ZASTRZEŻENIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI
1. Towary stanowiące przedmiot transakcji pozostają własnością NIPOL S.C. do
czasu wykonania obowiązków płatniczych kontrahenta wobec NIPOL S.C.
wynikających z danej transakcji.
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2. Towary, które zostały wydane kontrahentowi NIPOL S.C. przed wykonaniem
wszystkich obowiązków płatniczych wobec NIPOL S.C. nie mogą być przedmiotem
obrotu jak również jakichkolwiek obciążeń lub ograniczonych praw rzeczowych – do
momentu wykonania wszystkich obowiązków płatniczych.
§ 8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Odpowiedzialność NIPOL S.C. z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy ograniczona jest do wartości strat rzeczywistych, nie więcej
jednak niż do wartości netto nabytych przez kontrahenta towarów.
2. Użytkowanie i konserwowanie towarów niezgodne z jego przeznaczeniem,
wymogami eksploatacyjnymi, wskazówkami producenta lub wiedzą techniczną
zwalnia NIPOL S.C. z odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa i
niniejszej OWS.
3. Brak pełnej zapłaty za zakupiony towar powoduje zawieszenie uprawnień
kontrahenta w zakresie odpowiedzialności NIPOL S.C.
§ 9. ZWROT TOWARU
1. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem bezwzględnie obowiązującym,
kontrahentowi nie przysługuje prawo zwrotu towarów.
2. W przypadku zwrotu towarów muszą spełnione być następujące warunki:
•towar nie może być używany,
•towar musi być zapakowany w opakowanie fabryczne,
•wszystkie dokumenty przekazane kontrahentowi muszą być zwrócone ( w
tym dowód zakupu),
•kontrahent musi wskazać rachunek bankowy dla zwrotu ceny pomniejszonej
o koszty NIPOL S.C. związane ze zwrotem.
3. NIPOL S.C. dokona zwrotu na rzecz kontrahenta ceny sprzedaży za zwrócony
towar po dokonaniu korekty dokumentów księgowych NIPOL S.C.
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§ 10. STOSOWANIE POSTANOWIEŃ OWS
1. Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich transakcji zawieranych w
ramach przedsiębiorstwa NIPOL S.C. W przypadku, gdy przepisy bezwzględnie
obowiązujące wykluczają stosowanie przepisów OWS w stosunku do określonej
grupy kontrahentów lub określonej grupy towarów – stosuje się przepisy
bezwzględnie obowiązujące.
2. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn którekolwiek z postanowień OWS okaże się
całkowicie lub częściowo nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność
pozostałych zapisów OWS.
3. Powołane w treści warunków nazwy punktów i paragrafów mają jedynie charakter
porządkowy i nie mogą stanowić podstawy do wykładni lub interpretacji umowy.
4. NIPOL S.C. ma prawo zmiany OWS poprzez w szczególności wprowadzenie
dodatkowych warunków sprzedaży dla niektórych towarów wynikające z wymagań
narzucanych przez producentów tych towarów. NIPOL S.C. poinformuje Klienta o
zmianie OWS w terminie 30 dni od zmiany OWS. Klient ma prawo przedstawić
NIPOL S.C. w formie pisemnej - pod rygorem nieważności - brak zgody na zmianę
OWS.
W przypadku nie zgłoszenia braku zgody w terminie wskazanym w zdaniu
poprzednim, przyjmuje się, iż Klient zmianę zaakceptował. Brak zgody Klienta na
zmianę OWS stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez NIPOL S.C. bez
jakichkolwiek konsekwencji finansowych.
5. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na mocy OWS lub w związku z
nimi będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Rejonowy w Głubczycach.
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