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General Terms and Conditions
1.

General

1.1

These General Terms and Conditions of Contract
(“General Conditions”) shall apply to the supply of
products by FORTATECH (“Supply”).

1.2

The Contract shall become effective upon receipt
by the Customer of FORTATECH’s acknowledgement stating FORTATECH’s acceptance of the
purchase order (“Order Acknowledgement”)

1.3

The scope of the Supply is exhaustively set forth in
the Order Acknowledgement.

1.4

Customer’s general terms and conditions of contract
shall not be valid unless expressly accepted in
writing by FORTATECH.

1.5

All agreements and legally relevant declarations by
the Parties shall be in written form.

2

Prices and Terms of Payment

2.1

The prices and the terms of payment are set forth in
the Order Acknowledgement. The terms of payment
must be complied with, even if the performance of
the Contract is delayed or if minor parts of the
Supply are missing.

2.2

The minimum order value is CHF 80.00.

2.3

Postal bills are feebased and regulated per order.

2.4

The place of payment shall be the domicile of
FORTATECH. The Customer shall not be entitled to
withhold payments or to offset payments against
counterclaims.

2.5

In the event of failure by the Customer to comply
with the terms of payment the Customer shall,
without reminder, pay to FORTATECH interest
calculated from the due date at a rate of 8% per
annum.

3

Delivery Period

3.1

The period for the delivery of the Supply („Delivery
Period“) shall commence on the date the Contract
becomes effective, and, in case the Supply includes
Services, in FORTATECH’s opinion all prerequisites
for the performance of the Services are fulfilled. The
Delivery Period shall be deemed to have been
complied with, if, before the expiry thereof, the notice
of readiness of the Supply for dispatch has been sent
by FORTATECH to the Customer, or, in case the
Supply includes Services, the Supply is ready for the
use as agreed.

3.2

3.3

The Delivery Period shall be extended for a
reasonable term if an event occurs that cannot be
averted by FORTATECH in spite of exercise of due
care, or if any other circumstances whatsoever
beyond the reasonable control of FORTATECH
occur.
In the event the Delivery Period is not complied
with, the Customer shall be entitled to claim
liquidated damages for delayed delivery, provided
that it has been proved that the delay was caused
through the fault of FORTATECH and, furthermore,
that the Customer suffered damage as a
consequence of the delay. The amount of
liquidated damages shall be 0,2 % of the contract
price of the delayed part of the Supply for each full
week of delay, and the maximum amount of
liquidated damages shall in no event exceed 5% of
the contract price of such part. If FORTATECH fails
to deliver the Supply by the date the maximum
amount of liquidated damages has been exceeded,
the Customer shall grant FORTATECH a
reasonable extension of time to complete the
delivery.
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3.4

4

The claims of the Customer arising from or in
connection with any delays in the performance of the
Contract are expressly and exhaustively regulated in
this Clause 3. This limitation of liability shall not apply
in the event of gross negligence or willful misconduct.

Retention of Title
The Supply shall remain the property of
FORTATECH until the Customer has properly
fulfilled ist payment obligations and FORTATECH
has received full payments as set forth in the
Contract.

Transfer of Risk
The risk of damage to the Supply shall pass to the
Customer upon delivery EXW (INCOTERMS 2010) or
upon completion of the Services.

5

Acceptance

5.1

The Customer shall inspect the Supply upon receipt
thereof and shall, within 7 days of receipt of the Supply,
notify FORTATECH in writing of any defects. If the
Customer fails to notify defects in accordance with this
Clause 5.1, then the Supply shall be deemed to have
been accepted by the Customer.

5.2

In the event the Supply is shown to be defective, the
Customer’s rights are restricted to demanding that
FORTATECH, to the extent it is responsible for the
defects, remedy the defects within a reasonable time.

5.3

In the event the inspection shows that the Supply is not
defective ort hat it reveals minor defects, the Supply
shall be deemed to have been accepted by the
Customer upon completion of the inspection.

5.4

7

The claims of the Customer arising from or in
connection with any defects of the Supply are expressly
and exhaustively regulated in this Clause 5. This
limitation of liability shall not apply in the event of gross
negligence or wilful misconduct.

8

Limitation of Liability

8.1

All claims by the Customer for damages not affecting
the Supply itself, such as, but not be limited to, loss
of use, loss of orders, loss of profits, claims by third
parties or claims for indirect or consequential claims,
shall be excluded. The total liability of FORTATECH
arising from or in connection with the Contract or the
breach thereof shall be limited in the aggregate to
50 % (including the liquidated damages due hereunder) of the price agreed upon for the Supply
performed.

8.2

The claims of the Customer arising from or in
connection with the Contract ort he breach thereof
are expressly and exhaustively regulated in these
General Conditions. Any and all other claims shall be
excluded. This limitation of liability shall not apply in
the event of gross negligence or willful misconduct.

9

Return of Parts of the Supply
Subject to a prior mutual agreement in writing,
FORTATECH shall be prepared to take back under
certain conditions parts of the Supply.

10

Concluding Provisions

10.1

Any amendments to the Contract shall be in written
form.

10.2

Should any provision of these General Conditions
prove to be invalid, wholly or in part, the Parties
shall replace such provision with a new one that
comes as close as possible to the economic effect
of the original provision.

6

Warranty

6.1

FORTATECH will give a warranty for defects in the
Supply, provided that the defects occur before the
expiry of the warranty period.

6.2

FORTATECH shall not be liable for defects which are
caused by the Customer.

6.3

In the event the Supply is shown to be defective, the
Customer’s rights are restricted to demanding that
FORTATECH, to the extent it is responsible for the
defects, remedy the defects within a reasonable time,
provided that the defects occur before the expiry of the
warranty period.

11

Jurisdiction and Applicable Law

11.1

Place of jurisdiction shall be St. Gallen, Switzerland. FORTATECH may, however, also bring an
action before the courts at the Customer’s
domicile.

6.4

FORTATECH shall have no obligation to remedy
defects unless the Customer did notify FORTATECH in
writing of the defects before expiry of the warranty
period and without delay after having detected the
defects.

11.2

The Contract shall be governed by the substantive
laws of Switzerland. The application of the United
Nation’s Convention on Contracts for the
International Sale of Goods of April 11, 1980, shall
be excluded.

6.5

FORTATECH shall bear its own costs incurred in
performing remedial work in its facilty. Any other costs
shall be borne by the Customer.

6.6

The warranty period shall be 12 months. The warranty
period shall commence when the Supply leaves the
facility of FORTATECH.

6.7

The Claims of the Customer arising from or in
connection with FORTATECH’s warranty for defects of
the Supply are expressly and exhaustively regulated in
this Clause 6. This limitation of liability shall not apply in
the event of gross negligence or wilful misconduct.

St. Gallen, July 2017

Fortatech AG, Seil- und Hebetechnik
Gübsenstrasse 80
9015 St.Gallen / CH
Tel +41 71 314 74 74
info@fortatech.com
www.fortatech.com

Allgemeine Verkaufs und Lieferbedingungen
1. Diese Allgemeinen Lieferbedingungen („Bedin- gungen“) gelten für die
Lieferung von Produkten durch FORTATECH („Lieferungen“).
2. Der Vertrag kommt zum Zeitpunkt zustande, zu dem der Besteller die
Bestätigung erhält, dass FORTATECH die Bestellung annimmt („Auftragsbestätigung“).
3. Die Lieferungen sind in der Auftragsbestätigung abschliessend aufgeführt.
4. Allgemeine Vertrags- und Geschäftsbe- dingungen des Bestellers sind nur
gültig, soweit diese von FORTATECH schriftlich angenom- men worden
sind.
5. Alle Vereinbarungen und rechtserheblichen Erklärungen der Parteien
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.
6. Die Darstellung der Produkte im Online-Shop ist kein rechtlich verbindlicher
Antrag, sondern ein unverbindlicher online-Katalog bzw. eine unverbindliche
Aufforderung an die Kundschaft, das Produkt im Online-Shop zu bestellen.
Fortatech AG behält sich das Recht vor, die Liefermengen für bestimmte
Produkte einzuschränken und die Lieferung nicht auszuführen.
7. Nach Übermittlung der Bestellung per Online-Shop erhält die Kundschaft
automatisch eine Eingangsbestätigung, die dokumentiert, dass die
Bestellung bei Fortatech AG eingegangen ist.
2. Preise und Zahlungsbedingungen
1. Die Preise und die Zahlungsbedingungen sind in der Auftragsbestätigung
geregelt. Die Zahlungsfrist ist auch dann einzuhalten, wenn die
Vertragserfüllung sich verzögert oder noch unwesentliche Teile der
Lieferungen fehlen.
2. Der Mindestbestellbetrag beträgt ausserhalb des Online-Shop CHF/€ 80.00.
3. Postalische Rechnungstellungen sind kostenpflichtig und pro Auftrag
geregelt.
4. Der Erfüllungsort für die Zahlungen ist das Domizil von FORTATECH. Der
Besteller ist nicht berechtigt, Zahlungen zurückzuhalten oder mit
Gegenforderungen zu verrechnen.
5. Nach Ablauf der Zahlungsfrist ist der Besteller ohne Mahnung in Verzug
und schuldet Ver- zugszinsen zu 8 % p. a.
3. Lieferfrist
1. Die Frist für die Lieferungen („Lieferfrist“) beginnt, sobald der Vertrag
zustande gekommen ist und aus der Sicht von FORTATECH alle
Voraussetzungen für die Erbringung der eventuellen Leistungen erfüllt sind.
Die Lieferfrist gilt als eingehalten, sofern bei ihrem Ablauf die Anzeige der
Versandbereitschaft der Lieferungen durch FORTATECH an den Besteller
versandt wurde bzw., bei eventuellen Leistungen, die Lieferungen zum
bestimmungsgemässen Betrieb bereit sind.
2. Die Lieferfrist wird angemessen verlängert im Falle, dass Hindernisse
eintreten, welche FORTATECH trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt
nicht abwenden kann, oder irgendwelche andere Umstände eintreten,
welche FORTATECH nicht zu vertreten hat.
3. Wird die Lieferfrist nicht eingehalten, so kann der Besteller eine
Verzugsentschädigung geltend machen, soweit die Verzögerung
nachweislich durch FORTATECH verschuldet wurde und dem Besteller
dadurch ein Schaden entstanden ist. Die Verzugsentschädigung beträgt für
jede volle Woche der Verzögerung 0.2 % des Vertragspreises des
verspäteten Teils der Lieferungen und ist beschränkt auf insgesamt 5 % des
Vertragspreises dieses Teils. Nach Erreichen des Maximums der
Verzugsentschädigung hat der Besteller FORTATECH schriftlich eine
angemessene Nachfrist anzusetzen.
4. Die Ansprüche des Bestellers aus oder im Zusammenhang mit
Verzögerungen in der Erfüllung des Vertrages sind in dieser Ziffer 3
ausdrücklich und abschliessend geregelt. Diese Haftungsbeschränkung gilt
nicht im Falle von grober Fahrlässigkeit oder rechtswidriger Absicht.
4. Gefahrenübergang
1. Der Gefahrenübergang erfolgt mit Lieferung EXW (INCOTERMS 2010)
oder mit Beendigung der eventuellen Leistungen. Falls der Versand sich
ohne unser Verschulden verzögert oder unmöglich wird, geht die Gefahr mit
der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Eine im Einzelfall
vereinbarte Übernahme der Transportkosten durch die Fortatech AG hat
keinen Einfluss auf den Gefahrenübergang.
5. Abnahme
1. Der Besteller hat die Lieferungen bei Erhalt zu prüfen und FORTATECH
eventuelle Mängel innert 7 Tagen nach Erhalt der Lieferungen schriftlich
anzuzeigen. Unterlässt der Besteller, gemäss dieser Ziffer 5.1., Mängel
anzuzeigen, so gelten die Lieferungen als genehmigt.

1. Erweisen sich die Lieferungen als mangelhaft, so hat der Besteller einzig
das Recht, die Beseitigung der Mängel, soweit diese von FORTATECH zu
vertreten sind, innert einer angemessenen Frist zu verlangen.
2. Zeigen sich keine Mängel der Lieferungen oder nur Mängel, die nicht
wesentlich sind, so gilt die Abnahme der Lieferungen mit Abschluss der
Prüfung als erfolgt.
3. Die Ansprüche des Bestellers aus oder im Zu- sammenhang mit Mängeln
der Lieferungen sind in dieser Ziffer 5 ausdrücklich und abschliessend
geregelt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht im Falle von grober
Fahrlässigkeit oder rechtswidriger Absicht.
6. Gewährleistung
1. FORTATECH übernimmt eine Garantie für Mängel der Lieferungen, sofern
die Mängel vor dem Ablauf der Gewährleistungsfrist auftreten.
2. FORTATECH haftet nicht für den vertragswidrigen Zustand der Lieferungen,
den der Besteller selber verschuldet hat.
3. Erweisen sich die Lieferungen vor dem Ablauf der Gewährleistungsfrist als
mangelhaft, so hat der Besteller einzig das Recht, die Beseitigung der
Mängel, soweit diese von FORTATECH zu vertreten sind, innert einer
angemessenen Frist zu verlangen.
4. Die Verpflichtung von FORTATECH zur Beseitigung von Mängeln setzt
voraus, dass der Besteller die Mängel während der Gewähr- leistungsfrist
unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzeigt.
5. FORTATECH trägt lediglich die ihr in ihrem Werk selber anfallenden Kosten
der Nachbesserung. Sämtliche übrigen Kosten gehen zulasten des
Bestellers.
6. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate. Sie beginnt mit dem Versand
der Lieferungen ab Werk von FORTATECH.
7. Die Gewährleistungsansprüche des Bestellers sind in dieser Ziffer 6
ausdrücklich und abschliessend geregelt. Diese Haftungsbeschränkung gilt
nicht im Falle von grober Fahrlässigkeit oder rechtswidriger Absicht.
7. Eigentumsvorbehalt
1. Die Lieferungen bleiben Eigentum von FORTATECH, bis der Besteller seine
Zahlungspflicht erfüllt und FORTATECH alle Zahlungen gemäss Vertrag
vollständig erhalten hat.
8. Haftungsbeschränkung
1. Sämtliche Ansprüche des Bestellers auf Ersatz von Schäden, die nicht an
den Lieferungen selber entstanden sind, wie z. B. Nutzungsverlusten,
Verlust von Aufträgen, entgangenem Gewinn, Ansprüchen Dritter oder auf
Ersatz von indirekten und Folgeschäden, gleichgültig aus welchem
Rechtsgrund solche Schäden geltend gemacht werden, sind wegbedungen.
Die Haftung von FORTATECH aus oder im Zusammenhang mit dem
Vertrag oder dessen nicht gehöriger Erfüllung ist insgesamt beschränkt auf
50 % (einschliesslich der geschuldeten Verzugsentschädigung) des
vereinbarten Preises für die ausgeführten Lieferungen.
2. Die Ansprüche des Bestellers aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag
oder dessen nicht gehöriger Erfüllung sind in diesen Bedingungen
ausdrücklich und abschliessend geregelt. Andere und darüber
hinausgehende
Ansprüche
sind
wegbedungen.
Diese
Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle von grober Fahrlässigkeit
oder rechtswidriger Absicht.
9. Rücknahme von Teilen der Lieferungen
1. Vorbehältlich einer vorgängigen schriftlichen Vereinbarung ist FORTATECH
bereit, Teile der Lieferungen unter bestimmten Bedingungen
zurückzunehmen.
10. Schlussbestimmungen
1. Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
2. Sollte sich eine Bestimmung dieser Bedingungen als ganz oder teilweise
unwirksam erweisen, so werden die Parteien diese Bestimmung durch eine
neue ihrem wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommende
Vereinbarung ersetzen.
11. Gerichtsstand und anwendbares Recht
1. Gerichtsstand ist St. Gallen, Schweiz. FORTATECH ist jedoch auch
berechtigt, den Besteller an dessen Sitz zu belangen.
2. Der Vertrag untersteht dem materiellen schweizerischen Recht. Die
Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April
1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf ist wegbedingt.

St. Gallen, September 2019

Fortatech Sp. z o.o.
Lipowa 5
05-860 Płochocin
www.fortatech.com

Ogólne Warunki Umowy obowiązujące w umowach zawieranych przez Fortatech sp. z o.o.
§3. Ceny i warunki płatności

§1. Postanowienia ogólne
1.

2.

3.

4.

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy (dalej jako „OWU”)
określają zasady zawierania umowy sprzedaży towarów
(dalej jako „Towar” lub „Towary”), których sprzedawcą
jest
Fortatech
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Płochocinie (05-860),
ul.
Lipowa
5,
zarejestrowana
w
Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000221128 (dalej jako
„Sprzedawca”), na rzecz podmiotów gospodarczych
(przedsiębiorców) lub innych podmiotów, które nie są
konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego
(dalej jako „Kupujący”) (łącznie dalej jako „Strony”).
OWU stanowią integralną część wszelkich umów
sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Stronami.
Odmienne ustalenia umowne pomiędzy Stronami mają
pierwszeństwo przed postanowieniami OWU.
OWU udostępnione są Kupującemu na stronie
internetowej Sprzedawcy www.fortatech.com, na
wydruku potwierdzenia zamówienia sprzedaży (dalej jako
„Zamówienie” lub „Zamówienia”), na fakturze VAT
dotyczącej Zamówienia i jako udostępnione w takiej
formie traktuje się je jako warunki, z którymi Kupujący
zapoznał się i je zaakceptował. Jeżeli Kupujący pozostaje
w stałych stosunkach handlowych ze Spółką, przyjęcie
OWU przy jednym Zamówieniu uznaje się za
zaakceptowane przez Kupującego, co do wszystkich
pozostałych Zamówień.
Informacje zamieszczone na stronie internetowej
Sprzedawcy
lub
podmiotów
powiązanych
ze
Sprzedawcą, w ich katalogach, broszurach, ulotkach,
reklamach lub innych publikacjach, nie stanowią oferty w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeżeli
zostały oznaczone ceną. Publikacje dotyczące Towarów
mają wyłącznie charakter informacyjny, a szczegółowe
dane techniczne w nich podawane mogą być odmienne
od oferowanych Towarów.
§ 2. Zamówienie

1.

Zamówienie powinno być złożone w formie elektronicznej
na adres e-mail fortatech@fortatech.com i określać w
szczególności: dokładną nazwę i adres Kupującego,
numer NIP, rodzaj towaru, ilość zamawianego Towaru
oraz termin i miejsce dostawy Towaru.

2.

Złożone Zamówienie nie wiąże Sprzedawcy. Brak
wyraźnego przyjęcia Zamówienia ze strony Sprzedawcy
nie oznacza w szczególności milczącego przyjęcia
Zamówienia do realizacji.

3.

Zamówienie wiąże Sprzedawcę od momentu jego
wyraźnego przyjęcia do realizacji. Fakt przyjęcia
Zamówienia Sprzedawca potwierdza drogą e-mailową.
Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawiera, co
najmniej: identyfikację Towarów, ilość, termin dostawy,
adres dostawy, cenę jednostkową Towarów, cenę łączną
Towarów.

4.

5.

6.

7.

W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia w
części lub ze zmianami, Kupujący jest związany
przyjęciem Zamówienia przez Sprzedawcę w takim
zakresie, o ile Kupujący niezwłocznie nie zgłosi w tym
zakresie zastrzeżeń.
Przyjęcie Zamówienia nie wiąże Sprzedawcy, gdy z
przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z
powodu siły wyższej, działania Kupującego lub osób
trzecich, realizacja Zamówienia będzie niemożliwa lub
będzie wiązała się z niewspółmiernymi kosztami dla
Sprzedawcy.
Anulowanie Zamówienia przez Kupującego jest
dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, po
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedawcy na
anulowanie Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie
prawo do obciążenia Kupującego kosztami, które
powstały po stronie Sprzedawcy w wyniku realizacji
Zamówienia do momentu jego anulowania.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy
przyjęcia nowego Zamówienia lub wstrzymania realizacji
przyjętego Zamówienia, jeżeli Kupujący zalega z
płatnościami na rzecz Sprzedawcy. Sprzedawca nie
ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn
szkodę.

1.

Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za Towary ceny
określonej w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia. Cena
wskazana w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia jest
ceną netto i powiększona zostanie o podatek od towarów
i usług według obowiązującej stawki podatkowej.

2.

Płatności należy dokonać w walucie wskazanej na
fakturze VAT w nieprzekraczalnym terminie, wskazanym
na fakturze.

3.

Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty
na rachunku bankowym Sprzedawcy, wskazanym na
fakturze.

4.

Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń,
uwag lub reklamacji, nie zwalnia Kupującego
z obowiązku dokonania płatności w ustalonym terminie.

5.

Kupujący nie jest uprawniony do potrącenia
wierzytelności
przysługujących
mu
względem
Sprzedawcy z wierzytelnościami Sprzedawcy względem
Kupującego z tytułu zapłaty ceny za Towary.

6.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności
sprzedanego Towaru do momentu zapłaty pełnej ceny za
zamówiony Towar.

1.

Dostawa Towarów realizowana jest na podstawie
Zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do odbioru
Towarów w terminie i miejscu określonym w
potwierdzeniu przyjęcia Zamówieniu. Dostawa Towarów
jest realizowana w dni robocze.

2.

Strony uznają termin dostawy Towarów za zachowany,
jeżeli przed jego upływem Sprzedawca wydał Towar
uprawnionemu
przewoźnikowi
lub
bezpośrednio
Kupującemu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności
za opóźnienia w przewozie Towarów, wynikające z
przyczyn od niego niezależnych, w szczególności
wynikających z działań lub zaniechań przewoźnika.

§6 Poufność
1.

Wszelkie informacje ujawnione przez Sprzedawcę
Kupującemu, jego przedstawicielom oraz podmiotom
powiązanym w związku lub przy okazji realizacji
Zamówienia, w tym w szczególności informacje
o charakterze
technicznym,
technologicznym,
przemysłowym,
handlowym,
finansowym
oraz
organizacyjnym (dalej jako „Informacje Poufne”),
niezależnie od sposobu ich przekazania są poufne,
zarówno w trakcie trwania łącznej Strony umowy, jak i
bezterminowo w okresie po jej rozwiązaniu lub
wygaśnięciu, aż do momentu utraty przez te informacje
wartości gospodarczej.

2.

Za Informacje Poufne uważa się w szczególności
wszelkie
informacje
dotyczące
podwykonawców
(poddostawców) Sprzedawcy, jak również wszelkie
informacje techniczne dotyczące Towarów lub ich
elementów składowych (komponentów).

3.

Kupujący zobowiązany jest zachować w poufności
wszelkie Informacje Poufne udostępnione mu przez
Sprzedawcę w związku z realizacją Zamówienia lub przy
okazji jego realizacji, w szczególności nie kopiować, nie
ujawniać ani nie pozbywać się udostępnionych mu
informacji oraz nie wykorzystywać ich dla innych celów
niż wynikających z charakteru łączących Strony
stosunków handlowych lub wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa. Informacje Poufne
mogą być wykorzystywane przez Kupującego dla innych
celów niż określone w zd. 1, jedynie po uzyskaniu
uprzedniej zgody Kupującego wyrażonej w formie
pisemnej.

4.

Obowiązki, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie
dotyczą informacji publicznie dostępnych w dniu ich
przekazania Kupującemu, jego przedstawicielowi bądź
podmiotowi powiązanemu lub stały się publicznie
dostępne w późniejszym terminie w sposób, który nie
stanowi naruszenia postanowień niniejszego paragrafu.

5.

W przypadku naruszenia zobowiązania wynikającego z
niniejszego paragrafu, w czasie lub po zakończeniu
współpracy Stron, Kupujący zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości
100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) za
każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nie
wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych w przypadku, gdyby szkoda
wyrządzona Sprzedawcy przekraczała wysokość
zastrzeżonej kary umownej. Kupujący zapłaci na rzecz
Sprzedawcy wskazaną powyżej karę umowną w terminie
7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania od
Sprzedawcy wezwania do jej zapłaty.

§4. Dostawa Towaru

3.

Sprzedawca dokonuje wyboru przewoźnika do dostawy
Towarów. Wszelkie koszty związane z transportem oraz
rozładunkiem Towarów nie są wliczone w cenę i ponosi je
Kupujący. Kupujący ponosi również koszty związane z
ewentualnym ubezpieczeniem Towarów w czasie
przewozu.

4.

Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towarów w
miejscu i terminie wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia
Zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona
odbioru Towarów zgodnie z postanowienia zd. 1, ponosi
on koszty związane z przestojem przewoźnika lub
rozładunkiem w innym miejscu. Odbiór Towarów przez
Kupującego lub osoby przez niego uprawnione jest
potwierdzany poprzez złożenie podpisu na liście
przewozowym lub innym dokumencie potwierdzającym
wydanie Towarów.

5.

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia Towarów
bezpośrednio przy ich odbiorze, pod rygorem utraty
wszelkich roszczeń wobec Sprzedawcy z tego tytułu.
Jakiekolwiek zastrzeżenia Kupującego, co do warunków
przewozu, nie zwalniają Kupującego od obowiązku
odbioru Towarów.

6.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia
jakimkolwiek terminom, w szczególności terminowi
dostawy Towarów, chyba że uchybienia takie wynikają z
wyłącznej winy Sprzedawcy.

1.

Z chwilą wydania Towarów przez Spółkę na Kupującego
przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarami oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
wydanych Towarów.

2.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady
fizyczne Towaru zostaje wyłączona z zastrzeżeniem
przypadku, o którym mowa w art. 558 § 2 kodeksu
cywilnego.

3.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania z umowy sprzedaży, do której stosuje się
niniejsze OWU, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność
jedynie za straty będące normalnym następstwem
własnego i zawinionego działania lub zaniechania oraz
jedynie w zakresie rzeczywistej szkody Kupującego. W
szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności
za utracone korzyści Kupującego. Każdorazowo
odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do
wysokości odpowiadającej cenie danego Towaru.

§7 Czyny Nieuczciwej Konkurencji
1.

W czasie obowiązywania umowy pomiędzy Stronami lub
realizacji Zamówienia, jak również w okresie 1 (słownie:
jednego) roku od złożenia ostatniego Zamówienia przez
Kupującego, Kupujący zobowiązuje się nie nabywać
Towarów bezpośrednio lub pośrednio od innych
podmiotów oferujących Towary znajdujące się w ofercie
Sprzedawcy, z którymi Sprzedawca bezpośrednio lub
pośrednio
współpracuje,
tj.
podwykonawców
(poddostawców) Sprzedawcy.

2.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają
obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.) i nie wyłączają
odpowiedzialności Kupującego wobec Sprzedawcy
z tytułu naruszenia przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

3.

W przypadku naruszenia § 7 ust. 1 powyżej, Kupujący
zapłaci na rzecz Sprzedawcy karę umowną w wysokości
100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) za
każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nie
wyłącza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę
odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy
szkoda wyrządzona Sprzedawcy przekraczać będzie
wartość zastrzeżonej kary umownej. Kupujący zapłaci na
rzecz Sprzedawcy wskazaną powyżej karę umowną w
terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania od
Sprzedawcy wezwania do jej zapłaty.

§5. Odpowiedzialność
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§8. Odstąpienie od umowy
1.

W przypadku nieuiszczenia należnej ceny za Towar w
wyznaczonym terminie, Sprzedawca jest uprawniony do
odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, w terminie 14
(słownie: czternastu) dni od upływu terminu do zapłaty
ceny za Towary objęte Zamówieniem.

2.

W sytuacji odstąpienia od umowy na warunkach
wskazanych w ust. 1 powyżej, Kupujący zobowiązany jest
bez odrębnego wezwania zwrócić Sprzedawcy Towary na
własny koszt, a w przypadku gdy doszło do ich
uszkodzenia, do zapłaty z tego tytułu należnego
odszkodowania.

1.

Umowa sprzedaży zawarta na podstawie niniejszych
OWU podlega prawu polskiemu.

2.

W sprawach nieuregulowanych w OWU zastosowanie
mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.

Strony będą dążyć do polubownego załatwienia
powstałych sporów, wynikłych w związku z wykonaniem
umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku
niemożności polubownego załatwienia sprawy, zostanie
on poddany rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu,
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4.

Stwierdzenie nieważności poszczególnych postanowień
nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień
OWU.

5.

Postanowienia OWU mogą być zmienione lub wyłączone
jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.

Kupujący zobowiązuje się powiadomić Sprzedawcę o
otwarciu względem niego postępowania likwidacyjnego
lub upadłościowego.

7.

Kupujący zobowiązuje się pisemnie informować o
wszelkich
zmianach,
dotyczących
danych
teleadresowych. W razie zaniechania dopełnienia tego
obowiązku, korespondencja kierowana do Kupującego na
adres wskazany w zamówieniu traktowana będzie jako
skutecznie doręczona.

§9. Postanowienia końcowe

2
©2019 Fortatech Sp. z o.o Rev. 2

Płochocin, Maj 2019

