Ogólne warunki zakupu/dostawy
1. Niniejsze ogólne warunki zakupu/dostawy wprowadza się celem ujednolicenia warunków
zakupu/dostaw towarów dla REMIX S.A. od sprzedawców czy dostawców w obrocie krajowym i
zagranicznym.
2. Nabywanie przez REMIX S.A. wszelkich towarów standardowych, w żaden sposób nie
zindywidualizowanych, oznaczonych co do gatunku, w tym materiałów, następować może
tylko i wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszych warunków zakupu/dostawy.
3. Każde ewentualne odstępstwo od stosowania w przypadku konkretnego zamówienia niniejszych
ogólnych warunków zakupu/dostawy wymaga pisemnej zgody REMIX S.A.
4. W dalszych postanowieniach niniejszych ogólnych warunków zakupu/dostaw:
- pod pojęciem „Sprzedawca” rozumie się również dostawcę,
- pod pojęciem „OWZ” rozumie się niniejsze ogólne warunki zakupu/dostawy.
- zapisy zawarte w niniejszych OWZ dotyczące zakupu mają odpowiednie zastosowanie także w
stosunku do dostawy.
5. W przypadku , jeżeli Sprzedawca nie zgadza się z postanowieniami niniejszych OWZ albo jeżeli u
Sprzedawcy obowiązują ustalone przez tego Sprzedawcę ogólne warunki sprzedaży, Sprzedawca
zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, przed jego przyjęciem i wykonaniem
zamówienia, powiadomić o tym drogą mailową REMIX S.A.
W takiej sytuacji:
- REMIX S.A. może odstąpić od zamówienia i wówczas Sprzedawcy nie będą przysługiwać w
stosunku do REMIX S.A. jakiekolwiek roszczenia, w tym, z tytułu utraconych korzyści,
albo
- strony dokonają odrębnych ustaleń dotyczących warunków i zasad zakupu.
W przypadku, jeżeli Sprzedawca nie dokona powiadomienia REMIX S.A, uznaje się, iż zakup
towarów następuje na warunkach określonych w niniejszych OWZ.
6. REMIX S.A. przesyła zamówienie na towar, według formularza
Załącznik Nr 1 do niniejszych OWZ.

zamówienia stanowiącego

W w/w zamówieniu, w rubryce: „Uwagi REMIX S.A.” dopuszcza się wprowadzenie przez
REMIX S.A. wymogów, warunków czy zastrzeżeń nie ujętych w niniejszych OWZ. Przedmiotowe
warunki, wymogi czy zastrzeżenia są wiążące dla Sprzedawcy.
7. Przesłanie zamówienia następować będzie poprzez przesłanie dla Sprzedawcy na jego adres
mailowy skanu wypełnionego i podpisanego zamówienia.

8. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następować będzie na warunkach wynikających
zarówno z niniejszych OWZ jak i na warunkach (wymogach czy zastrzeżeniach) wskazanych w
treści zamówienia, w tym:
- według wskazanych w zamówieniu cen,
- z terminem dostawy oraz z terminem zapłaty wskazanymi w zamówieniu.
9. Wszelkie potencjalne zaliczki czy przedpłaty zapłacone przez REMIX S.A. dla Sprzedawcy mogą
być przez tego Sprzedawcę zaliczone tylko i wyłącznie na poczet zapłaty ceny sprzedaży towaru
objętego zamówieniem. Wyłącza się możliwość zaliczania przez Sprzedawcę otrzymanych przez
niego zaliczek czy przedpłat na poczet ewentualnych innych zobowiązań REMIX S.A. wobec
Sprzedawcy.
10. Wyłącza się możliwość dokonywania przez Sprzedawcę potrąceń

jakichkolwiek wzajemnych

należności.
11. Sprzedawca nie ma prawa zbyć czy w inny sposób przenieść przysługujących mu praw i
obowiązków z tytułu sprzedaży towarów bez uprzedniej zgody REMIX S.A. wyrażonej na piśmie
pod rygorem nieważności.
12. Należność za zakupiony towar będzie płatna przez REMIX S.A. w drodze przelewu bankowego, w
terminie każdorazowo wskazanym w zamówieniu, z zastrzeżeniem, iż jeżeli termin zapłaty
przypadałby w piątek, to termin ten ulega automatycznemu przedłużeniu do najbliższego
poniedziałku, bez ponoszenia przez REMIX S.A. jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec
Sprzedawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie.
13. Za datę zapłaty należności za zakupiony towar uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego
REMIX S.A.
14. Faktura bądź faktury wystawione przez Sprzedawcę muszą wskazywać te ceny, które podane
zostały w zamówieniu a ponadto zawierać:
- wszystkie elementy prawem przewidziane, w tym przepisami o podatku VAT,
- numer zamówienia REMIX S.A.
15. Każda faktura musi być dostarczona do REMIX S.A. przynajmniej na 15 (piętnaście dni) dni przed
terminem zapłaty.
16. Zamówione towary dostarczone być muszą w sposób zgodny z zamówieniem, w terminie w
zamówieniu wskazanym.
Miejscem dostawy jest siedziba REMIX S.A. z zastrzeżeniem, iż jeżeli miejsce dostawy byłoby inne
niż siedziba REMIX S.A., miejsce to zostanie wskazane w zamówieniu.

17. Każdorazowo dostarczenie towaru dla REMIX S.A. następować będzie na koszt i ryzyko
Sprzedawcy.
18. Sprzedawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia towaru na czas transportu do
REMIX S.A. na sumę ubezpieczenia odpowiadająca wartości złożonego zamówienia.
19. Za datę dostawy towaru dla REMIX S.A. uznaje się potwierdzoną przez REMIX S.A. na dowodzie
dostawy datę otrzymania towaru przez REMIX S.A
W przypadku towarów dostarczanych partiami, za datę dostawy poszczególnej partii towaru dla
REMIX S.A. uznaje się potwierdzoną przez REMIX S.A. na dowodzie dostawy datę otrzymania
danej partii towaru przez REMIX S.A.
20. Jeżeli Sprzedawca opóźnia się z dostarczeniem towarów ponad 15 (piętnaście) dni roboczych w
stosunku do wskazanego w zamówieniu, REMIX S.A. przysługuje prawo odstąpienia od umowy
sprzedaży. Prawo to REMIX S.A. może wykonać przez złożenie stosownego oświadczenia
Sprzedawcy. Dla skuteczności przedmiotowego oświadczenia REMIX S.A. wystarczające jest
przesłanie tego oświadczenia drogą mailową. Potwierdzenie odstąpienia od umowy sprzedaży
przesłane zostanie następnie przez REMIX S.A. także listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru.
W przypadku odstąpienia REMIX S.A. od umowy, Sprzedawcy nie przysługują żadne roszczenia
wobec REMIX S.A., w tym żadne roszczenia odszkodowawcze, natomiast REMIX S.A. zachowuje
roszczenie o zapłatę kar umownych wskazanych w punkcie 21 niniejszych OWZ, liczonych do
dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
21. REMIX S.A. zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w następujących przypadkach i w
wysokości:
- 10% (dziesięć procent) wartości zamówienia brutto w przypadku odstąpienia Sprzedawcy od
realizacji zamówienia,
- 10% (dziesięć procent) wartości zamówienia brutto w przypadku odstąpienia REMIX S.A. od
realizacji zamówienia, z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy,
- 0,1% (jedna dziesiąta procenta) wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia
Sprzedawcy z dostawą towaru, z zastrzeżeniem, iż kara umowna w tej wysokości byłaby
liczona do 15 (piętnaście) dni od dnia upływu terminu dostawy,
- 0,2% (dwie dziesiąte procenta) wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia
Sprzedawcy z dostawą towaru, poczynając od 16 (szesnaście) dnia od dnia upływu terminu
dostawy.
22. W przypadku, jeżeli wartość szkody poniesionej przez REMIX S.A. wobec dostarczenia towarów z
opóźnieniem, przekracza wartość zastrzeżonej kary umownej, REMIX S.A. ma prawo dochodzić
pełnej wartości szkody, w tym utraconych korzyści na zasadach ogólnych.

23. Dostarczony towar musi być nowy, należycie wykonany i opakowany, posiadać parametry i
właściwości wskazane w zamówieniu, oraz nadawać się do użytku zgodnie ze swym
przeznaczeniem i warunkami zawartymi w zamówieniu nadto musi spełniać wskazane przez
REMIX S.A. wymogi bezpieczeństwa.
Zakupiony towar musi być także wolny od wad fizycznych jak i prawnych. Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność względem REMIX S.A., za wszelkie wady, w tym ukryte, oraz braki ilościowe
dostarczanego przez siebie towaru.
24. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt do REMIX S.A. wszelkie wymagane
atesty, certyfikaty, pozwolenia, świadectwa lub licencje, związane z nabywanym towarem lub
niezbędne dla należytego używania towaru, w tym instrukcje obsługi.
25. Ewentualna dostawa towarów przed ustalonym terminem może mieć miejsce tylko za zgodą
REMIX S.A. wyrażoną w oświadczeniu przesłanym drogą mailową, z zastrzeżeniem, że zapłata za
te dostawy będzie miała miejsce w terminie zapłaty wskazanym w zamówieniu.
26. W przypadku wadliwości całego towaru lub jego części, REMIX S.A. może, według swojego
wyboru:
-

wezwać Sprzedawcę do odbioru od REMIX S.A. części lub całości dostawy oraz do
dostarczenia w to miejsce towarów wolnych od jakichkolwiek wad w wyznaczonym przez
REMIX S.A. terminie,
albo
- odstąpić w części lub w całości od zawartej umowy sprzedaży, z powiadomieniem
Sprzedawcy, bez dodatkowego wzywania go do wykonania zobowiązania.
27. W przypadku dostarczenia towarów innych niż były przedmiotem zamówienia lub też, których
wadliwość jest od razu widoczna, REMIX S.A. może odmówić ich przyjęcia.
W takim przypadku:
- towar, co do którego REMIX S.A. odmówił przyjęcia, zostanie odebrany tym samym środkiem
transportu na koszt i ryzyko Sprzedawcy, zaś REMIX S.A. na dowodzie dostawy wskaże
przyczyny braku odbioru towaru,
albo
- REMIX S.A. zawiadomi Sprzedawcę w drodze mailowej o braku przyjęcia towarów ze
wskazaniem przyczyn, najpóźniej w terminie do 24 godzin od godziny, w której nastąpił
przywóz towaru.
W takim przypadku Sprzedawca zobowiązany będzie do odbioru w/w towaru na swój koszt i
ryzyko, w nieprzekraczalnym terminie 5 (pięć) dni od dnia zawiadomienia o braku odbioru
towaru przez REMIX S.A.

28. Sprzedawca udziela 12- miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony towar, liczony od chwili
jego odbioru przez REMIX S.A. , chyba że strony w drodze pisemnej postanowiły inaczej.
Sprzedawca wyraża zgodę na przeniesienie gwarancji na osobę trzecią, która jest odbiorcą
towaru lub urządzenia wyprodukowanego przez REMIX S.A., w którym został zawarty towar
nabyty przez REMIX S.A. od Sprzedawcy.
29. W przypadku jeżeli zakup towaru przez REMIX S.A. i jego używanie czy użycie byłoby związane z
jakimkolwiek naruszeniem własności przemysłowej i intelektualnej, Sprzedawca ponosi pełną
odpowiedzialność za wszelkie wynikłe z tego tytułu dla REMIX S.A. szkody.
30. W przypadku obrotu krajowego wszelkie spory wynikłe z tytułu zakupu towarów rozstrzygane
będą przez Sądy właściwe dla miejsca siedziby REMIX S.A.
31. W przypadku obrotu z zagranicą Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych
z tytułu zakupu towarów będzie Sąd polski, właściwy według miejsca siedziby REMIX S.A. i
sprawy rozstrzygane będą według przepisów prawa polskiego materialnego jak i procesowego.

