Pakowanie bez limitów.
Logistyka bez granic.
Z-2/P-09

KADOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Miłków 1, 58-535 Miłków, Polska
NIP/VAT PL6112799075 | REGON 382135570

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000763908
PLN: PKO BP S.A. 25 1020 5226 0000 6202 0632 0826
EUR: PKO BP S.A. 33 1020 5226 0000 6102 0632 0925
USD: PKO BP S.A. 11 1020 5226 0000 6102 0632 0933
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KADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SP. K.

„Kupujący” oznacza KADOR Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k.
„Dostawca” oznacza stronę, do której adresowane jest niniejsze zamówienie.
„Towary” obejmuje wszystkie materiały, produkty i usługi.
Faktury Dostawcy muszą zawierać numer zamówienia Kupującego, do którego odwołuje się dana
faktura.
Płatność za wykonanie objętej niniejszym zamówieniem dostawy zostanie zrealizowana przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w pierwszy czwartek po upływie terminu płatności.
Prawo własności towarów przechodzi na Kupującego w chwili bieżącej dostawy na miejsce wskazane
w zamówieniu.
Termin dostawy jest istotnym warunkiem niniejszego zamówienia, natomiast Towary muszą zostać
dostarczone
w czasie i na miejsce podane w zamówieniu. W wypadku niespełnienia tego warunku, Kupujący
zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, pozyskania towarów w dowolnym innym miejscu i
otrzymania odszkodowania za stratę, wydatki i inne koszty w wyniku tego poniesione, bez względu na to
czy nastąpiło to bezpośrednio czy też pośrednio ze względu lub w skutek przestoju, opóźnienia, spóźnionej
dostawy, braku dostawy, niewłaściwej dostawy lub częściowej dostawy Towarów przez Dostawcę.
Dostawca natychmiast powiadomi Kupującego o każdym przypadku faktycznego lub
prawdopodobnego opóźnienia dostawy w stosunku do wyznaczonego terminu. Zawiadomienie
obejmować będzie propozycję Dostawcy dotyczącą działań mających na celu dotrzymanie terminu
dostawy lub zminimalizowanie czasu opóźnienia. Jeśli dostawa Towarów (w tym pełnej dokumentacji)
jest opóźniona w stosunku do wyznaczonego terminu, Dostawca będzie obciążony karami umownymi w
wysokości 3% wartości zamówienia za każdy tydzień opóźnienia i/lub proporcjonalnie za każdą część
tygodnia, chyba że ustalona zostanie inna wartość kary umownej. Kary umowne będą należne nawet w
przypadku braku dowodu rzeczywistej szkody. Kary umowne od Dostawcy nie będą należne w zakresie,
w jakim opóźnienie Dostawcy wynika z działań lub zaniechań Kupującego, o ile Dostawca powiadomi o
tym Kupującego w ciąg trzech (3) dni od wystąpienia danego działania lub zaniechania określając
wpływ działania na opóźnienie. Jeśli kara umowna nie pokryje szkody poniesionej przez Kupującego,
Kupujący będzie miał prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość kar umownych.
Wszystkie dostarczone Towary muszą spełniać warunki właściwych Polskich Norm lub innych uznanych w
kraju
lub międzynarodowo uznawanych norm produkcji odnośnych Towarów.
Dostawca wypłaci Kupującemu odszkodowanie za wszelkie koszty, które powstały bezpośrednio lub
pośrednio
z tytułu Towarów odrzuconych w kontroli jakości, nie spełniających celu dla którego zostały zakupione
lub wymagających wymiany z powodu ich nieadekwatności w ciągu dwunastu miesięcy lub dłuższego
okresu, o ile dłuższy okres jest uzasadniony w danych okolicznościach od daty (dat) dostawy.
Kupujący zastrzega sobie prawo do potrącenia wszystkich kosztów obciążających Dostawcę powstałych
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem dostawy, z należnej Dostawcy umówionej
kwoty zapłaty.
Dostawę towarów uważa się za dokonaną, jeśli Towary są w pełni zgodne z wszelkimi warunkami
zamówienia i/lub oferty, na podstawie której zamówienie to złożono a Dostawca w ramach dostawy
Towaru dostarczył Kupującemu wszelkie wymagane na podstawie umowy/oferty dokumenty (instrukcje,
dane techniczne, certyfikaty jakości, zezwolenia, listy przewozowe etc.), chyba że Kupujący wyraźnie
ustali inaczej na piśmie.
Dostawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu trzech (3) dni od daty jego otrzymania. W przypadku
braku odpowiedzi Dostawcy w ciągu trzech (3) dni Zamówienie wystawione przez Kupującego zostanie
uznane za przyjęte łącznie z warunkami jego realizacji.
Przyjęcie niniejszego zamówienia będzie oznaczało bezwarunkowe przyjęcie powyższych warunków, a
Kupujący zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności w przypadkach gdy którykolwiek z powyższych
Warunków nie jest spełniony.
Niniejsze zamówienie będzie podlegało oraz będzie interpretowane zgodnie z wykładnią Prawa
Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualne spory, wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia, będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Kupującego.

58-535 Miłków | info.milkow@kador.pl
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