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WARUNKI SPRZEDAŻY MERAXIS Poland SP.z.o.o.

1. Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszelkich umów oraz ofert
sprzedaży towarów. Najnowsza wersja INCOTERMS obowiązuje w zakresie, w jakim
nie jest sprzeczna z niniejszymi Warunkami Sprzedaży. Nie mają zastosowania Ogólne
Warunki Zakupu/Handlowe Kupującego, nawet jeśli nie zostaną wyraźnie odrzucone
przez Sprzedawcę.
2. Moc prawną posiadają jedynie umowy zawarte w formie pisemnej. Porozumienia lub
zmiany dokonane w formie ustnej obowiązują jedynie w przypadku pisemnej zgody obu
stron.
3. W braku odmiennych wyraźnych uzgodnień, faktury będą wystawiane w oparciu o
wagę towarów przy załadunku. Dozwolona jest realizacja częściowych dostaw przez
Sprzedawcę. Ponadto, Sprzedawcy wolno zrealizować dostawę z odchyłką 10%
powyżej lub poniżej uzgodnionej w umowie wielkości zamówienia.
4. Warunkiem przeniesienia własności produktu na Kupującego jest wykonanie przez
niego w pełni zobowiązań wynikających z jego relacji handlowych ze Sprzedającym.
Kupujący wyraża zgodę na to, aby Sprzedający mógł zabezpieczyć swoją własność
produktów drogą uwierzytelnienia notarialnego umowy, bez dodatkowego oświadczenia
ze strony Kupującego.
W przypadku działań stron trzecich ukierunkowanych na pozyskanie towarów objętych
klauzulą zastrzeżenia własności, Kupujący zobowiązany jest zaznaczyć nasze prawo
własności, powiadomić nas bezzwłocznie oraz udzielić nam wszelkiej pomocy w celu
zabezpieczenia naszych praw.
Kupujący zobowiązany jest do odpowiedniego ubezpieczenia wszelkich towarów
objętych klauzulą zastrzeżenia własności od wszystkich ryzyk. Wszelkie roszczenia o
odszkodowania od ubezpieczycieli niniejszym przypadają nam w wielkości
odpowiadającej wartości towarów objętych klauzulą zastrzeżenia własności.
5. W przypadku, gdy po zawarciu umowy zachodzą wątpliwości odnośnie wypłacalności
Kupującego lub jego chęci do uiszczenia płatności (w postaci, między innymi,
opóźnienia płatności, obniżenia/anulowania linii kredytowych przez Credit Insurance,
itp.), Sprzedający ma prawo odmówić wykonania umowy do momentu realizacji
płatności lub ustanowienia zabezpieczenia zobowiązania do zapłaty, lub rozwiązać
umowę bez konieczności wypłaty odszkodowania.
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6. W przypadku, gdy po zawarciu umowy dojdzie do zwiększenia lub nałożenia nowych
opłat na sprzedaż towarów, lub w przypadku, gdy po zawarciu umowy nastąpi wzrost
kosztów frachtu, Sprzedający ma prawo odpowiednio zmienić cenę sprzedaży.
7. Kupujący zobowiązany jest do opłacenia należnej zafakturowanej kwoty bez żadnych
odliczeń, potrąceń lub roszczeń wzajemnych na rachunek bankowy podany na danej
fakturze. Kupujący poniesie wszelkie opłaty bankowe oprócz tych, które nakłada bank
Sprzedającego. W przypadku opóźnień w spłacie zobowiązań, Kupujący jest
automatycznie w zwłoce i zostanie obciążony odsetkami od zaległych płatności w
wysokości odpowiadającej maksymalnym odsetkom ustawowym określonym w
Kodeksie Cywilnym.
8. Sprzedający zapewnia, że dostarczone towary spełniają wymagania producentów.
Wszelkie inne gwarancje, wyrażone lub domniemane, w tym rękojmie (Artykuł 556
Kodeksu Cywilnego) zostają niniejszym wyłączone. Wszelkie techniczne lub chemiczne
specyfikacje dotyczące towarów nie mogą być interpretowane jako gwarancja jakości
lub zdatności do określonego celu lub z innych względów.
9. W związku z obowiązkami informowania spoczywającymi na MERAXIS na mocy
Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), nie ponosimy odpowiedzialności za
kompletność i dokładność informacji uzyskanych od dostawców.
10. Kupujący dokona rewizji towarów bezzwłocznie po ich otrzymaniu. Zawiadomienie o
wadach lub błędnie zrealizowanej dostawie, lub roszczenia dotyczące odchyłek
ilościowych mogą zostać uwzględnione jedynie pod warunkiem ich złożenia/ wniesienia
w przeciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania towarów. Wady ukryte należy zgłaszać
bezzwłocznie, w każdym razie nie później niż 7 dni od ich stwierdzenia. Niezłożenie
przez Kupującego takiego zawiadomienia, lub zużycie, zmieszanie, przetworzenie lub
sprzedaż towarów uznaje się za bezwarunkowe zatwierdzenie. Prawo do gwarancji
wygasa w każdym przypadku w przeciągu sześciu miesięcy od daty dostawy. W
przypadku roszczeń, Sprzedający może wyznaczyć niezależnego inspektora (jak na
przykład organizację SGS). Kupujący zobowiązany jest udostępnić rzeczone towary
osobom wyznaczonym przez powyższy organ kontroli i nadzoru.

11. W przypadku towarów dostarczanych luzem (statkiem dostosowanym do przewozu
ładunku masowego, ciężarówką silosową i/lub cysternami samochodowymi), przed
rozładunkiem towaru należy sprawdzić próbkę towaru pobraną ze statku/ ciężarówki
silosowej/ cysterny samochodowej. Gwarancje Sprzedającego i jego zobowiązania
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ustają zawsze w momencie rozładunku, nawet jeśli Kupujący odstąpi od prawa do
sprawdzenia próbki. Za rozładunek uznaje się każdy przeładunek ze statku/ ciężarówki
silosowej/ cysterny samochodowej Sprzedającego na statek/ ciężarówkę silosową/
cysternę samochodową lub na inny środek transportu.
12. Dochodzenie roszczeń przeciwko nam możliwe jest jedynie w przypadku, gdy
spowodowane przez nas szkody powstały co najmniej wskutek rażącego zaniedbania.
Nasza odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest w każdym przypadku do
wysokości ceny nabycia opóźnionej, niezrealizowanej lub wadliwej partii dostawy.
Odpowiedzialność za szkody następcze i straty finansowe wszelkiego rodzaju jest
wyraźnie wyłączona w zakresie dozwolonym przez prawo. Powyższe obowiązuje także
wobec szkód wynikających z innych powodów, na przykład z tytułu niewywiązywania
się z umowy, zawinionego naruszenia jej postanowień lub roszczeń zwrotnych. W
przypadku uzasadnionych i terminowych reklamacji, mamy prawo (zależnie od naszego
uznania) dokonać wymiany zareklamowanej partii lub zwrócić kwotę ceny nabycia pod
warunkiem zwrotu zareklamowanych towarów. Dalej idące roszczenia Kupującego są
wykluczone. Dostrzeżenie wady lub inny rodzaj reklamacji nie zwalniają Kupującego od
obowiązku zapłaty.
13. Każdy podany termin realizacji dostawy ma jedynie przybliżony, a nie istotny
charakter. W razie opóźnienia, Kupujący musi zaakceptować uzasadnione wydłużenie
terminu dostawy towaru o przynajmniej dwa tygodnie. Prawo dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych z tytułu opóźnienia jest wyłączone w zakresie dozwolonym przez
prawo. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty przestojowe w przypadku
opóźnienia w rozładunku towaru, pod warunkiem że Kupujący zaakceptował datę
realizacji dostawy.
14. Spoczywający na nas obowiązek realizacji dostawy opiera się na prawidłowej i
terminowej dostawie towaru do nas. Przypadki zaistnienia siły wyższej, nawet jeśli
dotyczą naszych dostawców, zwalniają nas z obowiązku realizacji dostawy.
15. Zastosowanie mają przepisy polskiego prawa z wyłączeniem Konwencji Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980
roku. Wszelkie spory wynikające z obecnej umowy lub z nią związane podlegają
wyłącznej jurysdykcji sądów w Poznaniu (Polska).
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