Myślenice 2018
OGÓLNE WARUNKI DOSTAW FORM I NARZĘDZI SPECYFICZNCYH
DO KLGS SPÓŁKI Z O.O.
1. Niniejsze ogólne warunki dostaw (zwane dalej „Warunkami”) stanowią standardowe
warunki dostaw form wtryskowych do produkcji detali z tworzyw sztucznych oraz
ewentualnych dodatkowych narzędzi związanych z produkcją detali z tworzyw
sztucznych, realizowanych na rzecz spółki KLGS Spółka z o.o. z siedzibą
w Myślenicach (32-400), ul. Drogowców 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS
0000385727, posiadającą numer NIP: 6812045473, w dalszej części określonymi jako
„KLGS”.
2. Niniejsze Warunki obowiązują w relacjach handlowych z osobami fizycznymi, osobami
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dostarczają do KLGS materiały
wykorzystywane następnie w produkcji wyrobów, w dalszej części określonymi, jako
„Dostawcy”.
3. Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków mogą wynikać jedynie z porozumień
zawartych na piśmie, pod rygorem nieważności.
4. O ile nie wskazano inaczej w pisemnej umowie, zawarcie umowy dostawy następuje
z chwilą otrzymania przez KLGS potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Dostawcę
bez zastrzeżeń.
5. Dostawca jest zobowiązany poinformować KLGS pisemnie lub pocztą elektroniczną na
adres przedstawiciela KLGS, który przesłał zamówienie, najpóźniej na 3 dni robocze
(poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed terminem
dostawy, czy dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z umową. W przypadku braku
powiadomienia oraz opóźnienia w dostawie uznaje się, że opóźnienie wystąpiło
z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
6. Dostawca oświadcza, iż jest mu wiadome, że realizowana na rzecz KLGS dostawa form
wtryskowych związana jest z innym zamówieniem złożonym przez podmiot trzeci
(zwanym dalej „Kontrahentem”) u KLGS oraz że wykonanie zobowiązania KLGS wobec
kontrahenta jest uzależnione od prawidłowego i terminowego wykonania dostawy przez
Dostawcę.
7. W przypadku opóźnienia w dostawie formy, skutkiem którego byłoby naliczenie spółce
KLGS przez jej Kontrahenta kary umownej w wyniku nieterminowej dostawy detali,
KLGS uprawniony będzie do naliczenia Dostawcy kary umownej w wysokości 30%
ceny netto formy wtryskowej, którą dostawca zobowiązany jest dostarczyć.
8. W przypadku opóźnienia w dostawie formy przekraczającego 5 dni roboczych KLGS
uprawniony będzie do naliczenia Dostawcy kary umownej określonej w pkt 7 oraz kary
umownej w wysokości 1% wartości netto zamówienia złożonego KLGS przez
Kontrahenta za każdy dzień roboczy opóźnienia, począwszy od 6 dnia roboczego,
w którym występuje opóźnienie w dostawie.
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9. Wysokość każdej z kar umownych jak również łączna wartość tych kar nie może
przekroczyć 50% ceny netto formy wtryskowej, którą dostawca zobowiązany jest
dostarczyć, co jednak nie wyklucza prawa KLGS do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
10. W przypadku opóźnienia w dostawie formy przekraczającego 30 dni roboczych KLGS
uprawniony będzie do odstąpienia od umowy dostawy z przyczyn leżących po stronie
Dostawcy i do naliczenia Dostawcy zryczałtowanej kwoty tytułem poniesionych kosztów
i strat lucrum cessans w wysokości 50% wartości netto zamówienia złożonego KLGS
przez Kontrahenta.
11. W przypadku odstąpienia przez KLGS od umowy dostawy z przyczyn leżących po
stronie Dostawcy, Dostawca, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych,
zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni, licząc od
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, do zwrotu wszystkich wpłaconych przez KLGS
zaliczek.
12. W przypadku braku odmiennych wyraźnych pisemnych uzgodnień dostawa następuje
na warunkach DDP – Delivered Duty Paid – magazyn Dostawcy w Myślenicach,
ul. Drogowców 7 (według Incoterms 2010).
13. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć z tytułu
Umów zawartych w oparciu o niniejsze Warunki jest Sąd powszechny właściwy dla
siedziby KLGS.
NINIEJSZE WARUNKI OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 9.02.2018 ROKU
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