OGÓLNE WARUNKI DOSTAW
mają zastosowanie w sprawach nie uregulowanych odrębnie w umowie
(zasada priorytetu umowy)
WOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Brodnicy, ul.
Podgórna 104, 87-300 Brodnica, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII
Wydziale KRS pod numerem 0000491452, NIP 874-177-59-97
1) Dostawca zapewnia, że dostarczony towar w całości pochodzi z własnej produkcji
2) Dostawca zapewnia, że dostarczone towary są ustalonej przez strony jakości (rodzaj
tektury, parametry tektury, nadruk)
3) Zawarcie umowy następuje w wyniku złożenia przez kontrahenta Zamówienia
obejmującego zgodę na warunki Oferty złożonej przez WOK.
4) W celu uzyskania Oferty Klient powinien wystąpić z zapytaniem ofertowym
5) Oferta powinna zawierać następujące pozycje:
- opis konstrukcji i nadruku
- ustalenie ilości zamówienia
- ustalenie ceny
- ustalenie warunków dostaw i płatności
- ustalenie właściwych gramatur i pozostałych parametrów opakowań
- ważność oferty – 30 dni
6) Oferta może być przyjęta tylko wprost, bez możliwości wprowadzenia przez Klienta zmian.
Zastrzeżenie przez Klienta zmian w Zamówieniu w stosunku do treści Oferty, poczytuje się
w razie wątpliwości za nowe zapytanie ofertowe.
7) Do zawarcia umowy dostawy/sprzedaży niezbędne jest:
- przedłożenia dokumentów Firmy (odpis z KRS lub CEIDG)
- złożenia Zamówienia w formie pisemnej lub telefonicznej
- opcjonalnie złożenie dokumentów potwierdzających sytuację finansową
kontrahenta
8) Warunki dostaw
- zlecenie odnoszące się do nowych towarów (wymagające przygotowalni)
przedstawione do realizacji powinny przewidywać termin dostawy przynajmniej
14 dni roboczych liczonych od dnia zaakceptowania wzoru graficznego i projektu
technicznego oraz przesłanego pisemnego zamówienia.
- kolejne zamówienia są realizowane w terminie 10 dni roboczych,
- WOK dostarcza Nabywcy towar w ilości uzgodnionej indywidualnie między
stronami dla każdej dostawy, odbiór ilościowy towaru przez Nabywcę następuje w
chwili dostawy
- WOK na każdej palecie umieszcza kartę informacyjną z podstawowymi danymi wyrobu
- towar pakowany jest na paletach zwrotnych,
- wszystkie palety są towarem zwrotnym
W ramach programu wymiany nabywca zobowiązany jest do zwrotu takiej samej
ilości palet – w dniu dostawy lub innym uzgodnionym przez Strony. Niezwrócone w
terminie 30 dni palety zostaną rozliczone z Nabywcą po uzgodnionej cenie.
Dostawca po uzgodnieniu między Stronami może stosować palety niezwrotne, które
będą wliczone do ceny opakowań.
9) Cena
- ceny wskazane w ofercie (umowie) są cenami netto i zawierają dostawę do
miejsca podanego przez Nabywcę w zapytaniu lub ustalonego w umowie
- cena ustalona przez Strony może ulec zmianie, jeżeli wystąpią okoliczności
powodujące istotną zmianę w kosztach produkcji (takie jak koszt surowców,
energii, siły roboczej).

10) Przechowanie
- Dostawca posiada możliwość magazynowania wyrobów rotujących dla
strategicznych klientów do 30 dni,
- w przypadku nie odebrania zamówionych towarów w w/w terminie z przyczyn
leżących po stronie Odbiorcy, zobowiązuje się on do zapłaty na rzecz Dostawcy
wynagrodzenia w wysokości 1zł + 23 % Vat za każdą paletę towaru i za każdy dzień
dalszego przechowania
- wynagrodzenie to będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Dostawcę
na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
11) Oznakowanie towarów:
- dostawca ma prawo oznakować produkty swoimi znakami identyfikacyjnymi
12) Warunki płatności
- maksymalny termin płatności za dostarczone towary wynosi 30 dni od daty
wystawienia dokumentu WZ, jeżeli nie uzgodniono inaczej. Za każdy dzień
opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe.
- Dostawca może wstrzymać realizację zamówień w przypadku zalegania przez
Odbiorcę z terminową zapłatą którejkolwiek z faktur.
13) Zabezpieczenie należności:
- Nabywca udzieli Dostawcy zabezpieczenia zapłaty kredytu kupieckiego (którego
limit określa umowa o współpracy handlowej lub inna umowa między stronami) w
wybranej, uzgodnionej między Stronami formie:
o weksla in blanco (wraz z deklaracją wekslową),
o cesji wierzytelności,
o poręczenia
o hipoteki,
o gwarancji bankowej
14) Klisze drukarskie, narzędzia, prawa zastrzeżone
- od Nabywcy pobierana jest odpłatność za klisze drukarskie i narzędzia tłoczące.
Wszystkie prawa do korzystania pozostają własnością Strony, która pokrywa pełną
odpłatność za przygotowane klisze drukarskie i narzędzia tłoczące. Trwałość narzędzi
wynosi 18 miesięcy. Wszystkie narzędzia przechowywane są przez 13 miesięcy od daty
ostatniej produkcji.
Po upływie tego okresu Dostawca może utylizować ww. przedmioty bez odrębnej
zgody Nabywcy
- jeżeli narzędzia zostały w całości zużyte, zostaną odnowione na koszt Dostawcy i
staną się jego własnością. O fakcie tym Dostawca poinformuje Nabywcę
- projekty, rysunki, wzory i inne dokumenty niedostarczone przez Nabywcę,
związane z wykonaniem umowy są własnością Dostawcy i bez oddzielnego
uzgodnienia nie mogą być używane przez Nabywcę oraz przez osoby trzecie.
15) Reklamacje i roszczenia
- warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie etykiety
informacyjnej umieszczonej na palecie
- Dostawca zobowiązuje się do rozpatrzenia przyjętej reklamacji w ciągu 14 dni
- roszczenia dotyczące wolumenu dostaw będą uwzględniane przez Dostawcę tylko
jeśli zostaną zgłoszone w ciągu 3 dni od daty dostawy. Nie dotyczy to ilości i uszkodzeń
mechanicznych opakowań, które podlegają sprawdzeniu przy dostawie i wpisaniu
informacji do WZ
- roszczenia dotyczące jakości będą uwzględniane tylko jeśli zostaną zgłoszone w
ciągu 14 dni od daty dostawy
- spory między stronami będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Dostawcy.
16) Opakowania produkowane przez Dostawcę nie są przeznaczone do bezpośredniego
kontaktu z żywnością.

