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00-00-05829-01 Warunki sprzedaży Reynolds Medical
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Niniejszy dokument określa warunki zamówień i ich realizacji (zwane dalej: warunkami lub warunkami sprzedaży) otrzymywanych przez Spółkę działającą
pod firmą Reynolds Medical sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Renesansowa 5a, 01-905 Warszawa, posiadającą nr REGON 017298377
oraz NIP 5272343030, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132038, zwaną dalej Sprzedającym
lub Spółką.
Warunki sprzedaży kierowane są każdorazowo do podmiotu składającego zamówienie (zwanego dalej: Kupującym lub Odbiorcą).
Przedmiotowe warunki dotyczyć będą każdego składanego zamówienia, w każdej sytuacji w której nie została zawarta osobna umowa sprzedaży pomiędzy
stronami.
Zamówienia są realizowane przez Sprzedającego wyłącznie po pisemnym ich uzgodnieniu. Uzgodnienie takie wymaga zachowanie formy pisemnej lub formy
elektronicznej o której mowa w art. 78(1) KC, z zastrzeżeniem ust. 5, i może zostać wyrażone przez:
a) ofertą wystawioną przez Sprzedającego i zaakceptowaną przez Kupującego w terminie ważności oferty;
b) zamówieniem od Kupującego potwierdzone przyjęciem do realizacji przez Sprzedającego;
Uzgodnienie skutkować będzie zawarciem pomiędzy Stronami umowy (zwanej dalej: Umową) oraz zawierać będzie co najmniej oznaczenie przedmiotu
umowy, terminu jej realizacji, miejsca realizacji oraz wartość wynagrodzenia Sprzedawcy. Za dzień zawarcia Umowy przyjmuje się datę zaakceptowania
oferty przez Kupującego lub datę potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
Zamówienia o wartości poniżej kwoty 5 tys. złotych netto mogą być realizowane na skutek złożenia zamówienia poprzez przesłanie go na adres email
bok@reymed.pl lub numer faksu Sprzedającego.
Kupujący zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Sprzedającego całkowitej wartości Umowy, na podstawie każdej prawidłowo wystawionej faktury w terminie
i na rachunek bankowy określone na każdej fakturze. Sprzedający jest upoważniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu Kupującego.
W przypadku nieterminowej płatności Sprzedający ma prawo naliczyć Kupującemu odsetki ustawowe za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia co nie uchybia
i nie ogranicza przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
Kupujący zobowiązuje się dokonać płatności zaliczkowej w ustalonej dla transakcji wysokości, jeżeli została ona określona w Umowie. Sprzedający przystąpi
do realizacji Umowy po otrzymaniu całości uzgodnionej kwoty zaliczki. W przypadku opóźnienia w otrzymaniu zaliczki termin realizacji przedmiotu Umowy
ulega przesunięciu o ilość dni opóźnienia.
W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia, Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania się z wykonaniem Umowy, w szczególności realizacji uprawnień
z tytułu udzielonej gwarancji, do czasu zapłaty całości wynagrodzenia przez Kupującego.
Kupujący oświadcza, iż jest świadomy, że przeniesienie własności przedmiotu umowy nastąpi z chwilą dokonania przez niego zapłaty ceny zamówienia.
Zmiana Umowy skutkująca zwiększeniem kosztów, zakresu świadczenia lub obowiązków Sprzedawcy powoduje zwiększenie wynagrodzenia Sprzedawcy; do
czasu uzgodnienia przez Strony nowych warunków realizacji takiej Umowy Sprzedawca nie ma obowiązku jej wykonania, niezależnie od innych uprawnień
przysługujących Sprzedawcy na mocy przepisów prawa.
Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku zwłoki lub nienależytego wykonania jej przedmiotu, powstałych wyłącznie z winy Sprzedającego
i trwających dłużej niż 60 dni, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Kupującego Sprzedającemu, nie krótszego niż 7 dni
roboczych na usunięcie naruszeń.
Sprzedający dostarczy towary wynikające z przedmiotu Umowy do wskazanego miejsca realizacji. Kupujący zobowiązuje się umożliwić Sprzedającemu
wykonanie czynności dostawy, montażu i uruchomienia w zależności od uzgodnionych świadczeń Sprzedającego w ramach Umowy, w szczególności
przez zapewnienie dostępu i podstawowych zwykłych warunków realizacji (zasilanie sieciowe, media, warunki otoczenia i stan sanitarno-higieniczny miejsca
realizacji) w sposób umożliwiający wykonanie tych czynności w terminie. Kupujący ponadto przygotuje miejsce pod montaż i instalację, a w przypadku
posiadania przez Kupującego także innych podwykonawców, zobowiązany jest on do koordynacji prac w sposób umożliwiający wykonanie czynności przez
Sprzedającego w terminie.
W przypadku montażu i uruchomienia przedmiotu Umowy z wykorzystaniem przedmiotów Kupującego (np. infrastruktura sieciowa i komputery), Kupujący
zobowiązuje się do spełnienia minimalnych wymagań technicznych tych przedmiotów, wskazanych dla przedmiotu Umowy w dniu jej zawarcia.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu Umowy, w szczególności za opóźnienia w dostawie towarów będących jej
przedmiotem, spowodowane okolicznościami zawinionymi lub leżącymi po stronie Kupującego lub jakiejkolwiek osoby trzeciej znajdującej się poza kontrolą
Sprzedającego, a także za opóźnienia wynikające z okoliczności niezawinionych przez Sprzedającego lub wynikające z siły wyższej. Sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności za utracone korzyści i szkody pośrednie. Ryzyko uszkodzenia lub utraty towarów będących przedmiotem transakcji przechodzi na
Kupującego wraz z przekazaniem ich przez Sprzedającego.
Z chwilą wydania przedmiotu sprzedaży na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia rzeczy.
Sprzedający nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji, gdy spowodowane będzie to
zdarzeniami w zakresie, w jakim realizacja tych zobowiązań jest niemożliwa lub opóźniona z powodu zaistnienia siły wyższej tj. przez okoliczności
niezależnych od Sprzedającego, nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych bądź też niemożliwych do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia. W takim
wypadku termin wykonania zobowiązań Sprzedającego wydłuży się o okres równy opóźnieniu spowodowanemu przez siłę wyższą.
Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi na towary będące przedmiotem transakcji jest ograniczona wyłącznie do wad prawnych.
Sprzedający udziela gwarancji na towary będące przedmiotem Umowy w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie. Sprzedający zobowiązuje się do
świadczenia udzielonej gwarancji, na zasadach określonych w warunkach gwarancji obowiązujących w dniu zawarcia Umowy. Warunki gwarancji dostępne
są na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem www.reymed.pl.
Przedmiotowe warunki obowiązują od dnia 01 maja 2021 do chwili ich zmiany bądź odwołania.
Aktualne warunki sprzedaży będą dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy tj. www.reymed.pl
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