
WSTÊP

1.1 Niniejsze ogólne warunki sprzeda¿y, zwane dalej OWS, maj¹ zastosowanie do wszystkich umów sprzeda¿y lub 

dostawy towaru oferowanych przez APRIT z siedzib¹ w Bydgoszczy (zwan¹ dalej Sprzedawc¹), choæby przy kolejnej 

sprzeda¿y (dostawie) nie by³y powtórnie przekazane Kupuj¹cemu, z wy³¹czeniem umów zawieranych z 

Konsumentami. 

1.2 Do umów sprzeda¿y lub dostawy towarów przez Sprzedawcê na rzecz ich nabywcy (dalej zwanego Kupuj¹cym) 

nie maj¹ zastosowania ¿adne inne ogólne warunki, wzory, regulaminy, którymi pos³uguje siê Kupuj¹cy. 1.3. Ilekroæ w 

niniejszym dokumencie jest mowa o APRIT rozumie siê przez to firmê APRIT w Bydgoszczy przy ul. Przemys³owej 27, 

wpisan¹ do  rejestru firm, posiadaj¹ca NIP 554-221-81-23, REGON 340010156. 

ZAWARCIE UMOWY

2.1 Umowa zostaje zawarta wskutek z³o¿enia przez Kupuj¹cego zamówienia i jego przyjêcia przez Sprzedawcê, b¹dŸ 

wskutek podpisania przez Sprzedawcê i Kupuj¹cego dokumentu umowy. Niezw³ocznie po otrzymaniu zamówienia 

Sprzedawca przesy³a Kupuj¹cemu potwierdzenie otrzymania zamówienia (dokument tak zwany PZ). 

2.2. W przypadku, gdy Sprzedawca nie mo¿e przyj¹æ zamówienia, b¹dŸ mo¿e je przyj¹æ, ale jedynie z zastrze¿eniem 

zmian proponowanych w zamówieniu warunków, zawiadamia o tym Kupuj¹cego w terminie 5 dni roboczych od daty 

potwierdzenia otrzymania zamówienia.

 2.3 Zamówienie ze zmianami, o których zawiadomi Sprzedawca wi¹¿e strony, je¿eli Kupuj¹cy nie sprzeciwi siê temu 

najpóŸniej w nastêpnym dniu roboczym od otrzymania takiego zawiadomienia Sprzedawcy.

2.4 Kupuj¹cy mo¿e odwo³aæ z³o¿one zamówienie, nie póŸniej jednak ni¿ z up³ywem 24 godzin od dnia dorêczenia 

zamówienia Sprzedawcy. W tym przypadku Sprzedawca ma prawo obci¹¿yæ Kupuj¹cego poniesionymi kosztami, 

które wyda³ w celu realizacji zamówienia. 

2.5 Propozycje, og³oszenia, cenniki, prospekty, katalogi itp. które pochodz¹ od Sprzedawcy maj¹ jedynie charakter 

informacyjny i nie stanowi¹ oferty, która wi¹¿e Sprzedawcê. 

WARUNKI DOSTAWY

3.1 Jeœli strony nie umówi³y siê inaczej, dostawa bêdzie realizowana zgodnie z warunkami INCOTERMS  EXW 

APRIT. Czêœciowe dostawy s¹ dozwolone. 

3.2 Sprzedawca gwarantuje dochowanie przyjêtego przez siebie terminu dostawy (wydania towarów) zgodnie ze 

swoimi mo¿liwoœciami i pod warunkiem, ¿e Kupuj¹cy terminowo wywi¹zuje siê z w³asnych zobowi¹zañ wobec 

Sprzedawcy. Termin dostawy (wydania) ulega wyd³u¿eniu w przypadku wyst¹pienia nieprzewidzianych okolicznoœci, 

bêd¹cych poza zwyk³ym tokiem zdarzeñ, bez wzglêdu czy s¹ one zwi¹zane z jego dzia³alnoœci¹, czy dzia³alnoœci¹ 

jego poddostawców/podwykonawców, w³¹czaj¹c w to, ale nie ograniczaj¹c siê, do zdarzeñ wynik³ych z dzia³ania si³y 

wy¿szej. Do tego typu nieprzewidzianych okolicznoœci zalicza siê w szczególnoœci awaria urz¹dzeñ produkcyjnych, 

przerwy w dostawach pr¹du, innych mediów lub niespodziewane przerwy w dostawach surowców. 

3.3 Kupuj¹cy uprawniony bêdzie domagaæ siê odszkodowania za zw³okê w dostawie, ograniczonego do 

0,05%wartoœci (ceny netto) towaru, którego dotyczy zw³oka za piaty i ka¿dy nastêpny dzieñ zw³oki, nie wiêcej jednak 

ni¿ 5% tej wartoœci. 

3.4 W przypadku opóŸnienia dostawy (wydania/odbioru towaru) na ¿¹danie Kupuj¹cego lub ze wzglêdu na 

okolicznoœci obci¹¿aj¹cego Kupuj¹cego (np. opóŸnienia w zap³acie skutkuj¹ce wstrzymaniem wydania towarów), 

Sprzedawca mo¿e ¿¹daæ od kupuj¹cego pokrycia kosztów przechowania, wed³ug stawki 4% ceny netto towaru za 

ka¿dy tydzieñ przechowywania. Je¿eli opóŸnienie to przekroczy 60 dni, Sprzedawca ma prawo domagaæ siê zap³aty 

ceny towaru, którego dotyczy opóŸnienie przed jego wydaniem. Z chwil¹ gdy okres tego opóŸnienia przekroczy 90 

dni, Kupuj¹cy traci prawo ¿¹dania wydania towaru a Sprzedawca nabywa prawo swobodnego rozporz¹dzenia tak 

przechowywanym towarem, w tym jego zniszczenia, nie trac¹c przy tym roszczenia wobec Kupuj¹cego o zap³atê ceny 

tego towaru. 

3.5 Podczas realizowania dostaw, ze wzglêdu na charakter oferowanych wyrobów, Sprzedawca zastrzega sobie 

tolerancjê dok³adnoœci iloœciowej w realizacji zamówienia na poziomie plus/minus 10%.Towar sprzedawany jest wg 

jednostek sprzeda¿y wyra¿ony w mb, szt, kg, lub kpl.

3.6 Sprzedawca dostarcza Kupuj¹cemu towar z zakresu aktualnie oferowanego przez Sprzedawcê asortymentu. 

W³aœciwoœci towarów bêd¹ zgodne ze specyfikacj¹ wyraŸnie podawanymi przez Sprzedawcê w przesy³anych przez 

Sprzedawcê dokumentach odnosz¹cych siê do konkretnej dostawy/zamówienia (kartach, atestach, certyfikatach, itp.). 

¯adne inne zapewnienie co w³aœciwoœci, w tym przydatnoœæ do konkretnego zastosowania, nie jest udzielane i nie 

mo¿e byæ przedmiotem domniemania. 

DOKUMENTACJA DOSTAWY 

4.1 Dostawa (wydanie) ka¿dej partii towarów bêdzie udokumentowana listem przewozowym lub dowodem wydania (WZ), 

faktur¹ VAT lub innym dokumentem stosowanym podczas realizowania dostaw wewn¹trzwspólnotowych. 

4.2 Sprawdzenie towaru pod wzglêdem iloœciowym odbywaæ siê bêdzie przy wydaniu i przyjêciu towaru, w miejscu jego 

wydania, przy udziale przedstawiciela Kupuj¹cego (przy czym za takowego uwa¿ana bêdzie ka¿da osoba, któr¹ pos³uguje siê 

Kupuj¹cy, w tym tak¿e przewoŸnik dzia³aj¹cy na rzecz Kupuj¹cego lub osoba, któr¹ przewoŸnik pos³uguje siê przy przewozie) i 

Sprzedawcy. 

4.3 Braki iloœciowe towarów oraz widoczne ich wady (w tym uszkodzenie opakowania) powinny byæ okreœlone w dowodzie 

wydania, liœcie przewozowym b¹dŸ innym dokumencie potwierdzaj¹cym przekazanie towaru, pod rygorem utraty roszczeñ z 

tytu³u tych braków i wad widocznych. O ewentualnych wadach ukrytych Kupuj¹cy zobowi¹zany jest powiadomiæ Sprzedawcê 

w terminie 7 dni od daty wys³ania towaru, pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeñ z tego tytu³u. 

4.4 Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnoœci lub inne dokumenty potwierdzaj¹ce jakoœæ (w³aœciwoœci) towaru, do³¹czone bêd¹ 

do wysy³anego towaru, jeœli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zamówieniu lub umowie. 

4.5 W dniu dostawy Sprzedawca wystawi i przeœle Kupuj¹cemu stosowna fakturê VAT, w której zostanie okreœlony termin i 

sposób zap³aty.

CENY I P£ATNOŒCI 

5.1 Strony zgodnie oœwiadczaj¹, i¿ Kupuj¹cy zap³aci Sprzedawcy za dostarczone wyroby nale¿noœæ w terminie i wed³ug cen 

jednostkowych okreœlonych w aktualnej ofercie Sprzedawcy. Zastosowanie innej, ni¿szej ceny wymaga ka¿dorazowo wyraŸnej 

akceptacji Sprzedawcy. W tym zakresie nie mo¿na domniemywaæ milcz¹cej akceptacji Sprzedawcy. 

5.2 Jeœli strony nie umówi³y siê inaczej, ka¿da cena, któr¹ zawarto w ofercie, katalogu, potwierdzeniu lub innym dokumencie 

pochodz¹cym od Sprzedawcy, jest cen¹ netto na bazie EXW (loco magazyn Sprzedawcy). Cena ta nie obejmuje w 

szczególnoœci kosztów ubezpieczenia, op³at i ce³, podatku (takich jak podatek VAT), kosztów przewozu, roz³adunku, które 

bêd¹ ponoszone przez Kupuj¹cego. Cena zostanie tez powiêkszona o podatek VAT zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ stawk¹. 

5.3 W przypadku opóŸnienia w p³atnoœciach przekraczaj¹cych 10 dni (w tym w zap³acie ceny towarów wczeœniej 

dostarczonych i odsetek za opóŸnienie), Sprzedawca ma prawo wstrzymaæ dalsz¹ produkcjê i/lub dalsze dostawy towaru. 

Sprzedawca ma tak¿e prawo wstrzymaæ dalsze dostawy towaru w przypadku, gdy ³¹czna wartoœæ zobowi¹zañ (wymagalnych i 

niewymagalnych) z tytu³u zap³aty ceny towarów przewy¿sza ustalony przez Sprzedawcê limit kredytu kupieckiego. W takich 

przypadkach Sprzedawca ma te¿ prawo uzale¿niæ wydanie kolejnych partii towaru od wczeœniejszej zap³aty ceny tego towaru 

(przedp³aty). Ponadto Sprzedawca mo¿e tak¿e w takich wypadkach odst¹piæ od umowy w zakresie dotycz¹cym zamówieñ 

Kupuj¹cego dot¹d niezrealizowanych, jak równie¿ za¿¹daæ zap³aty ceny towaru ju¿ wytworzonego dla Kupuj¹cego, choæby 

termin dostawy towaru lub p³atnoœci za ten¿e towar jeszcze nie nadszed³ oraz wstrzymaæ siê z wydawaniem towaru do czasu 

zap³aty ceny.

5.4 Wysokoœæ limitu kredytu kupieckiego okreœla Sprzedawca wedle swojego swobodnego uznania. Sprzedawca zastrzega 

sobie prawo zmiany limitu kupieckiego w ka¿dym czasie, bez zgody Kupuj¹cego, a w szczególnoœci stosowanie do zmian 

wysokoœci aktualnego limitu ubezpieczenia wierzytelnoœci wobec Kupuj¹cego. 

5.5 W przypadku gdy Kupuj¹cy opóŸnia siê z odbiorem towarów i opóŸnienie to przekracza 30 dni, Sprzedawca ma prawo 

wys³aæ towar Kupuj¹cemu na jego koszt lub domagaæ siê zap³aty ceny wytworzonego na zamówienie Kupuj¹cego towarów 

mimo ich nie odebrania przez Kupuj¹cego. Je¿eli opóŸnienie powy¿sze przekroczy 60 dni, a Kupuj¹cy nie odbierze 

stawianego mu do dyspozycji przez Sprzedaj¹cego, Kupuj¹cy traci prawo ¿¹dania wydania towaru, które Sprzedawca mo¿e 

zutylizowaæ, b¹dŸ rozporz¹dziæ nimi w inny sposób, co nie zwalnia Kupuj¹cego z obowi¹zku zap³aty ceny zamówionego, a nie 

odebranego towaru. 5.6 Do chwili dokonania przez Kupuj¹cego pe³nej zap³aty za dostarczone wyroby, pozostaj¹ one 

w³asnoœci¹ Sprzedawcy. 

GWARANCJA I RÊKOJMIA 

6.1 W przypadku ujawnienia wad przez Kupuj¹cego w dostarczonych wyrobach, objêtych zakresem i w terminie udzielonej 

przez Sprzedawcê gwarancji, Sprzedawca po przeprowadzeniu oceny jakoœci i uznaniu reklamacji, zobowi¹zuje siê do 

dostarczenia wyrobów wolnych od wad, b¹dŸ zwrotu ceny wadliwego i zwróconego towaru.

6.2 Wadliwy towar Kupuj¹cy mo¿e zwróciæ Sprzedawcy przy najbli¿szej dostawie. Rozliczenie kosztów wyselekcjonowanego, 

b¹dŸ w ca³oœci wadliwego towaru do Sprzedawcy nastêpuje w ci¹gu 14 dni od potwierdzenia istnienia stwierdzonych wad 

(faktura koryguj¹ca). 
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6.3 Kupuj¹cy zobowi¹zany jest zawiadomiæ Sprzedawcê o wadach innych ni¿ ukryte niezw³ocznie, jednak nie póŸniej ni¿ w 

terminie 5 dni od odbioru towaru, zaœ wad o wadach ukrytych  niezw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 5 dni, od 

ujawnienia wady. Zawiadomienie o wadach musi zostaæ dokonane w formie pisemnej przez osoby uprawnione do reprezentacji 

Kupuj¹cego. Do zawiadomienia o wadach nale¿y do³¹czyæ odpis z rejestru handlowego potwierdzaj¹cy uprawnienie do 

reprezentacji lub pe³nomocnictwo w oryginale lub poœwiadczonym notarialnie odpisie. Przekroczenie powy¿szych terminów lub 

niezachowanie ustalonej formy skutkuje utrat¹ roszczeñ z tytu³u gwarancji i rêkojmi oraz nienale¿ytego wykonania umowy. 

6.4 Za wadê fizyczn¹ towarów uznaje siê wy³¹cznie niezgodnoœæ towarów z ich w³aœciwoœciami oznaczonymi wyraŸnie w 

umowie, specyfikacji lub innych dokumentach, o których mowa w punkcie 3.6. 

6.5 Sprzedawca informuje, i¿ wzory kolorów przedstawione na przedstawianych e-proofach i cromalinach drukowanych 

stanowi¹ jedynie pogl¹dow¹ prezentacjê kolorów. Kolory na opakowaniu ostatecznym mog¹ siê ró¿niæ od kolorów 

przedstawionych na e-proofach i cromalinach. 6.6 Kupuj¹cy w piœmie reklamacyjnym zobowi¹zuje siê wskazaæ iloœæ 

reklamowanych wyrobów, ich rodzaj, nr zamówienia, nr faktury VAT, nr partii, pozycjê oraz konkretn¹ przyczynê reklamacji. 

Zwrot towaru powinien byæ uzgodniony za Sprzedawc¹ po uzupe³nieniu przez Kupuj¹cego stosownych dokumentów, zgodnie z 

wymogami Sprzedawcy. Niezastosowanie wymogów formalnych reklamacji skutkuje nieuwzglêdnieniem reklamacji i nie 

wymaga dodatkowego uzasadnienia. 

6.7 W razie zg³oszenia reklamacji, Kupuj¹cy ma obowi¹zek zabezpieczyæ reklamowane towary dla potrzeb ewentualnych 

oglêdzin z udzia³em przedstawiciela Sprzedawcy na miejscu dostawy lub w siedzibie Kupuj¹cego, a w razie potrzeby 

udostêpniæ próbkê reklamowanego towaru celem poddania jej stosownym badaniom. Kupuj¹cy odpowiedzialny jest za 

odpowiednie zabezpieczenie reklamowanego wyrobu na czas transportu (w szczególnoœci umieœciæ towar na palecie z 

zabezpieczaj¹c¹ przed uszkodzeniami kartonow¹ przek³adk¹ oraz owin¹æ towar foli¹ zabezpieczaj¹c¹ z ka¿dej strony). W 

przypadku gdy reklamacja oka¿e siê nieuzasadniona Sprzedawca uprawniony jest obci¹¿yæ Kupuj¹cego kosztami 

postêpowania reklamacyjnego, w tym kosztami dojazdu do Kupuj¹cego, transportu i badania towaru. 

6.8 Towar pochodz¹cy od Sprzedawcy nale¿y przechowywaæ w pomieszczeniach krytych, czystych, suchych i przewiewnych. 

Towary powinny byæ ustawione na palecie z tektury przek³adk¹. Nale¿y je zabezpieczyæ przed bezpoœrednim dzia³aniem 

promieniowania s³onecznego. Za powsta³e wady i niezgodnoœci w wyniku z³ego przechowywania Sprzedawca nie ponosi 

¿adnej odpowiedzialnoœci. 

6.9 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody poœrednie i utracone korzyœci, chyba ¿e wynikaj¹ one z winy 

umyœlnej. 

6.10 Ca³kowita odpowiedzialnoœæ Sprzedawcy z tytu³u wad towarów nie mo¿e przewy¿szyæ ceny towarów dotkniêtych 

wadliwoœci¹, z tym zastrze¿eniem, i¿ odpowiedzialnoœæ ta ulega zmniejszeniu, w takim zakresie (do takich granic, kwot, 

roszczeñ itp)w jakim objêta jest ochron¹ ubezpieczeniow¹ udzielon¹ Sprzedawcy na mocy umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialnoœci cywilnej. W przypadku powstania roszczeñ w wy¿szej wysokoœci lub o szerszym zakresie Kupuj¹cy 

oœwiadcza, ¿e zwalnia Sprzedawcê z d³ugu w pozosta³ym zakresie. 

KLAUZULE DODATKOWE 

7.1 Kupuj¹cy zapewnia i odpowiada za to, ¿e przys³uguje mu prawo w³asnoœci intelektualnej, w tym autorskie prawa 

maj¹tkowe do utworów, elementów graficznych, rysunków, wzorów, logotypów, zdjêæ itp. przekazywanych Sprzedawcy w celu 

ich wykorzystania przy projektach nadruków, b¹dŸ prawo do korzystania z tych utworów we wspomnianym zakresie, w tym ich 

wykorzystania do wykonania nadruków zamawianych przez Kupuj¹cego. 

7.2 W przypadku gdy przy realizacji umowy powsta³by nowy utwór, a w szczególnoœci projekt nadruku, choæby przy 

wykorzystaniu elementów graficznych przekazanych do wykorzystania do wykorzystania przez Kupuj¹cego, w braku 

odmiennej umowy, Kupuj¹cy nie bêdzie uprawniony do wykorzystania tego utworu  poza egzemplarzami tego utworu 

dostarczanymi przez Sprzedawcê. Autorskie prawa maj¹tkowe do takich utworów, a w szczególnoœci projektów, wzorów 

nadruku, matryc, pozostawaæ bêd¹ przy Sprzedawcy. Ich przeniesienie na Kupuj¹cego b¹dŸ udzielenie upowa¿nienia do ich 

wykorzystania wymaga ka¿dorazowo zawarcia stosownej umowy, okreœlaj¹cej wynagrodzenie z tego tytu³u. 

7.3 Sprzedawca mo¿e wykorzystaæ próbki towarów oraz umieszczenie na nich nadruków, wyprodukowanych przez 

Sprzedawcê na zamówienie Kupuj¹cego (min w katalogach, ulotkach, firmach reklamowych, wzornikach nadruków, na 

targach, w tym o zasiêgu miêdzynarodowym oraz na stronach internetowych, itp.). 

7.4 Je¿eli w zwi¹zku z realizacj¹ umowy przez Sprzedawcê powstan¹ rozwi¹zania maj¹ce przymiot wynalazku wzory 

przemys³owego lub wzoru u¿ytkowego, prawa w³asnoœci przemys³owej do tych¿e rozwi¹zañ, przys³uguj¹ Sprzedawcy. 

7.5 Kupuj¹cy zobowi¹zany jest do stawiania siê u Sprzedaj¹cego na ka¿d¹ akceptacjê nowego projektu nadruku na 

folii. W przypadku rezygnacji Kupuj¹cego z przyjazdu na akceptacjê w wyznaczonym przez Sprzedawcê terminie, 

Kupuj¹cy bierze na siebie wszelk¹ odpowiedzialnoœæ za zawartoœæ merytoryczn¹ i kolorystyczn¹ projektu i nie bêdzie 

zg³asza³ ¿adnych uwag odnoœnie jakoœci dostarczonego nadruku. Brak odpowiedzi na wezwanie Sprzedawcy lub 

niezg³oszenie zastrze¿eñ do przedstawionego projektu nadruku bêdzie uwa¿ane za milcz¹c¹ akceptacjê nadruku. 

7.6 Wszelkie informacje oraz dokumenty dotycz¹ce warunków handlowych umów miêdzy Sprzedawc¹ a Kupuj¹cym 

stanowi¹ tajemnicê handlow¹ Sprzedawcy i nie mog¹ byæ ujawnione osobom trzecim bez jego pisemnej zgody, ani w 

inny wykorzystany przez Kupuj¹cego. 

7.7 Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci za materia³ powierzony do dalszej obróbki przez 

Kupuj¹cego, a w szczególnoœci za delaminacjê, b³êdy drukarskie, zmarszczenia, zagnioty na folii, niew³aœciwe 

przygotowanie laminatu do dalszej obróbki przez b³êdne zbrzegowanie, ³¹czenia i inne nie okreœlone. W takim 

przypadku Sprzedaj¹cy podczas ujawnienia wszelkiego rodzaju w/w i nie wymienionych wad podczas 

konfekcjonowania powierzonego materia³u, ma prawo odmówiæ dalszego konfekcjonowania i obci¹¿yæ Kupuj¹cego 

kosztem 2000 PLN + VAT za powsta³e szkody w cyklu produkcyjnym. W przypadku dostarczenia przez Kupuj¹cego 

laminatu o ma³ych nawojach zewnêtrznych, Sprzedaj¹cy ma prawo doliczyæ 5% do faktury VAT za us³ugê 

przewiniêcia folii na wiêksze nawoje. To samo dotyczy b³êdnie nawiniêtych folii.

7.8 Sprzedawca ma prawo doliczyæ koszty w kwocie 2000 PLN + VAT do faktury VAT wystawionej Kupuj¹cemu, za 

oprzyrz¹dowanie elektrod i innych elementów niezbêdnych do zrealizowania powierzonego zamówienia. Dotyczy to 

sytuacji tylko wtedy kiedy Sprzedaj¹cy nie dysponuje odpowiednimi narzêdziami do zrealizowania zamówienia. 

Przygotowane przyrz¹dy pozostaj¹ po realizacji zamówienia, w³asnoœci¹ Sprzedaj¹cego. Inne bardziej 

skomplikowane narzêdzia nie bêd¹ce elektrodami i trójk¹tami s³u¿¹cymi do zgrzewania i ³amania folii  bêd¹ 

wyceniane indywidualnie a ich wycena akceptowana przez Kupuj¹cego. 7.9 Wszelkie specyfikacje, narzêdzia, 

matryce dostarczone przez APRIT Kupuj¹cemu lub specjalnie produkowane przez Kupuj¹cego dla APRIT w zwi¹zku 

z Umow¹, wraz z prawem w³asnoœci intelektualnej bêd¹ wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ APRIT i musz¹ zostaæ zwrócone do 

APRIT na ka¿de ¿¹danie. 

POSTANOWIENIA KOÑCOWE 

8.1 Poza roszczeniami okreœlonymi w niniejszych OWS, Kupuj¹cemu nie przys³uguj¹ wzglêdem Sprzedawcy 

jakiekolwiek dalej id¹ce roszczenia, które nie mog¹ byæ skutecznie ograniczone wol¹ stron. W szczególnoœci OWS 

wyczerpuj¹co okreœlaj¹ odpowiedzialnoœæ Sprzedawcy za nienale¿yte wykonanie umowy, w tym wad ukrytych.

 8.2 Zamówienia (odpowiednio: potwierdzenia oraz inne zawiadomienia) bêd¹ sk³adane przez strony z 

wykorzystaniem jednego z nastêpuj¹cych œrodków przekazu informacji: list (pismo), poczta elektroniczna. W 

przypadku korzystania z poczty elektronicznej powiadomienie uwa¿aæ siê bêdzie za skutecznie dorêczone w chwili 

odczytania wiadomoœci przes³anej poczta elektroniczn¹ potwierdzone przez adresata (w tym przy u¿yciu funkcji 

potwierdzenia odbioru). 

8.3 Zamówienie (odpowiednio inne powiadomienia) bêd¹ uwa¿ane za skutecznie z³o¿one w imieniu Kupuj¹cego, 

je¿eli zostan¹ z³o¿one przez osobê, która wczeœniej (przy wczeœniejszych zamówieniach, odpowiednio innych 

powiadomieniach) dzia³a³a za Kupuj¹cego, a Kupuj¹cy nie kwestionowa³ tych dzia³añ i choæby w sposób zrozumiany 

uzna³ je za dokonane w swoim imieniu, do chwili powiadomienia Sprzedawcy o cofniêciu pe³nomocnictw 

(upowa¿nieñ) dla tej osoby. Zasadê tê stosowaæ nale¿y odpowiednio do korespondencji przesy³anej z adresu poczty 

elektronicznej, z którego wczeœniej przesy³ano zamówienia (zawiadomienia) w imieniu Kupuj¹cego  do czasu 

powiadomienia o nieaktualnoœci tego¿ adresu. 

8.4 W przypadku innych jêzyków obcych, dla których nie ma t³umaczenia OWS na w³aœciwy, jedyn¹ obowi¹zuj¹c¹ 

wersj¹ jest OWS w jêzyku polskim. 

8.5 W sprawach nieuregulowanych w OWS znajduj¹ zastosowanie w³aœciwe przepisy prawa polskiego. 

8.6 Spory mog¹ce wynikn¹æ miêdzy Sprzedawc¹ a Kupuj¹cym bêd¹ rozstrzygane przez polski s¹d w³aœciwy 

miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

APRIT 

Niniejsze OWS nale¿y stosowaæ w ca³oœci a wszelkie zamiany powinny byæ zatwierdzone przez  APRIT 

obowi¹zuj¹ca od dnia 01.08.2014

Strona 2/2

APRIT Opakowania ul. Przemys³owa 27, 85-758 Bydgoszcz

tel.: +48 52 371 75 20, kom. 509 504 645


	Strona 1
	Strona 2

