OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
DEFINICJE:
Warunki:
niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH)
Sprzedawca: MEA Polska Sp. z o.o., NIP 5272139482, KRS
0000012792 (wpisana do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego) zwany dalej „Sprzedawcą”
Klient:
każda strona umowy ze Sprzedawcą
Umowa:
każda umowa zawarta z klientem
1
Zakres obowiązywania
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) obowiązują do
wszystkich umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientem,
chyba, że Strony ustalą pisemnie odmienne warunki.
1.2. Postanowienia OWH nie obowiązują jeżeli są sprzeczne
z obowiązującym prawem.
1.3. Złożenie zamówienia stanowi jednocześnie akceptację OWH .
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2
Zawarcie umowy
2.1. Dane zawarte w folderach i cennikach mają jedynie charakter
informacji handlowej, są sporządzone zgodnie z bieżącą
wiedzą i najlepszą wolą, jednak nie stanowią oferty
w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
2.2. Umowę uważa się za zawartą w momencie potwierdzenia
przyjęcia zamówienia do realizacji.
3
Rozliczenie transakcji
3.1. Podstawą rozliczenia są faktycznie dostarczone materiały
i usługi.
3.2. Rozliczenie następuje w oparciu o ceny netto zawarte na
ofercie handlowej do których zostanie doliczony aktualnie
obowiązujący podatek VAT.
3.3. Zmiana przez Klienta ilości towaru lub usług w stosunku do
realizowanej oferty może spowodować zmianę cen
jednostkowych.
3.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Klientowi towarów lub
usług, na Klienta przechodzą ryzyka związane z towarem lub
usługą.
4
Dostawa
4.1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby dotrzymać
uzgodnionych terminów.
4.2. Dostawa na wskazane w zamówieniu miejsce nie obejmuje
rozładunku. Klient bezzwłocznie po dotarciu materiału na
miejsce przeprowadzi rozładunek przy pomocy własnych sił i
środków.
4.3. Towary mogą być dostarczane na paletach transportowych
wielokrotnego stosowania lub mogą być wyposażone
w zawiesia transportowe. W przypadku ich użycia Klient, po
uprzednim powiadomieniu, może zostać obciążony ich
kosztami.
4.4. Jeżeli dostawa objętych Umową towarów zostanie opóźniona
(z przyczyn innych niż uznane w niniejszych OWH za
spowodowane siłą wyższą lub za zawinione przez Klienta)
ponad 21 dni w stosunku do uzgodnionego w Umowie terminu
dostawy, Klientowi przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od
umowy w odniesieniu do całości lub części towarów, których
dostawa uległa opóźnieniu z powyższych przyczyn.
Odstąpienie następuje w drodze pisemnego zawiadomienia z
uprzednim wyznaczeniem dodatkowego 14 dniowego terminu.
W powyższym zakresie Klientowi nie przysługuje prawo
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu opóźnienia
w dostawie.
4.5. Jeżeli opóźnienie w realizacji dostawy nastąpi wskutek
okoliczności
zawinionych
przez
Klienta,
Sprzedawcy
przysługiwać będzie prawo oddania towarów objętych dostawą
na przechowanie, na koszt i ryzyko Klienta. W takim przypadku
Sprzedawca niezwłocznie wezwie Klienta do odbioru towarów
oraz pokrycia kosztów ich przechowania. W przypadku
niewywiązania się przez Klienta z obowiązku wynikającego z
wezwania, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy oraz
dochodzić od Klienta roszczeń odszkodowawczych.

Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Klienta lub
osobę przez niego upoważnioną, protokół dostawy towaru lub
usługi.
Zastrzeżenia oraz ewentualne wady nie zwalniają Klienta
z obowiązku płatności.
W przypadku częściowych dostaw towarów lub usług będą one
fakturowane na bieżąco niezależnie od końcowego terminu
zakończenia dostaw lub usług. Płatności będą zaliczane na
poczet najstarszych niezapłaconych faktur oraz świadczeń
ubocznych.
Niedokonanie przez Klienta płatności w wymaganym terminie,
daje Sprzedawcy prawo do:
- naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych
w wysokości ustawowej;
- zawieszenia dostaw towarów lub wykonania usług do czasu
uregulowania zaległości płatniczych;
- ustawowego odstąpienia od umowy.
Klientowi nie przysługuje żadne odszkodowanie za wstrzymanie
dostaw, w sytuacji gdy wyłącznym powodem wstrzymania, jest
brak płatności z jego strony.

6
Własność towarów
6.1. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu
uiszczenia całkowitej należności przez Klienta.
6.2. Do chwili zapłaty całkowitej należności, jest niedopuszczalne
ustanawianie na towarze praw osób trzecich.
6.3. W przypadku opóźnienia w płatności powyżej 30 dni lub
wszczęcia postępowania upadłościowego w stosunku do
Klienta, Sprzedawca ma prawo do odebrania i zwrotnego
transportu towaru na koszt Klienta.
7
Jakość towarów, reklamacje
7.1. Sprzedający zapewnia, że dostarczany towar lub usługa
odpowiada standardom i normom przewidzianym w odrębnych
przepisach oraz, że towar będzie wolny od wad fizycznych
i prawnych.
7.2. Dostrzeżone przy rozładunku uszkodzenia przesyłki z towarem
należy natychmiast zgłosić przedstawicielowi przewoźnika.
Klient ma obowiązek sprawdzenia pod względem ilościowym
i jakościowym dostarczony materiał lub usługi, a dostrzeżone
wady zgłosić Sprzedawcy pisemnie w nieprzekraczalnym
terminie 3 dni od ich stwierdzenia. W przypadku potwierdzenia
przez Sprzedawcę wady towaru, Klient ma do wyboru: wymianę
lub dostarczenie towaru wolnego od wad, naprawę wyrobu,
zaproponowanie opustu. Zgłoszenie wady nie upoważnia do
wstrzymania płatności.
7.3. Klient w przypadku stwierdzenia wad nie może pozwolić na
montaż tych wyrobów.
7.4. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi wygasają, gdy:
- nie przestrzega instrukcji montażu i zabudowy;
- nie przestrzega zaleceń dotyczących użytkowania;
- dokonuje nieautoryzowanych przeróbek lub modyfikacji
wyrobów.
7.5. Sprzedawca nie odpowiada za szkody będące następstwem
wad. Klient może zażądać od Sprzedawcy odszkodowania,
jeżeli ten dopuścił się rażącego niedbalstwa lub działał
umyślnie. Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć
wartości materiału lub dostawy.
8
Postanowienia końcowe
8.1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody
poniesione przez drugą Stronę będące następstwem działania
siły wyższej, pod warunkiem, że okoliczność ta została
należycie udokumentowana.
8.2. Spory wynikające z realizacji tej umowy będą rozstrzygane
w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Sprzedawcy.
8.3. Obowiązującym prawem jest prawo polskie.
8.4. W sprawach nie ujętych OWH mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
8.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w OWH.
8.6. Powyższe Ogólne Warunki Handlowe obowiązują od dnia
01.01.2019 r.

5
Płatność
5.1. Faktury wystawione przez Sprzedawcę za dostarczony towar
lub usługę należy uregulować w terminie na niej wskazanym.
Wersja 1.0

