
 

OGÓLNE WARUNKI  SPRZEDAŻY I DOSTAW FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWEJ  IKA-TECH 

 

 

&1 

1. Ogólne Warunki Sprzedaży ( zwanej  dalej ) OWS  stanowią ogólne warunki  umów w 

rozumieniu ar. 384 kc i określają zasady  zawarcia umów sprzedaży  towarów oferowanych  

przez firmę IKA-TECH z siedzibą w Rudzie Śląskiej. 

2. Klientem (Klient) w rozumieniu niniejszych  OWS jest podmiot dokonujący zakupu towarów 

od IKA-TECH . 

3. OWS stanowią integralną część umów sprzedaży  zawieranych  przez Klientów z IKA-TECH . 

Zapoznanie się z OWS stanowi warunek złożenia zamówienia przez Klienta 

4.  Jeżeli  Klient  pozostaje w stałych  stosunkach  handlowych z IKA-TECH  przyjęcie przez niego 

OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich   kolejnych  umów. 

5.  OWS dotyczą wszystkich transakcji  sprzedaży  i każdej dostawy  towarów handlowych   jakie 

są dokonywane pomiędzy  IKA-TECH  a Klientem,. Warunki są stosowane  przy  wszystkich  

zawieranych  transakcjach  bez względu na ich  przedmiot.  

6. Jakiekolwiek  zmiany  warunków sprzedaży  , dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia  OWS 

wymagają odrębnej  umowy . 

&2 

1. Przyjmowanie zamówień odbywa  się  poprzez  fax , e mail  i powinny one zawierać dane 

pozwalające na realizację zamówienia tj. adres, NIP, nazwisko osoby    z którą można się 

kontaktować. 

2. Minimalną ilością towaru jest jedno opakowanie. 

3. Żadne zamówienie nie wiąże IKA TECH dopóki nie potwierdzi  on jego przyjęcia. 

4. IKA TECH związane jest  terminem dostawy zamówionych towarów  jedynie wówczas, gdy  

potwierdzi  go na piśmie i została zawarta oddzielna umowa pomiędzy IKA-TECH   a Klientem 

w której  uzgodniono  warunki dostawy i odpowiedzialności  za ich  niedotrzymanie w 

terminie. 

5. Kupujący jest zobowiązany  do odbioru  towaru  w ustalonym terminie . W przypadku  

niemożliwości dotrzymania terminu dostawy  IKA TECH dołoży wszelkich  starań aby dostawa 

towaru  nastąpiło  bez zbędnej  zwłoki . 

6. Towar zamówiony  z określoną datą może być przetrzymywany  w magazynie nie dłużej  niż 6 

miesięcy . 

7. Dostawa towarów odbywa się za pomocą różnych  firm kurierskich  według wyboru  Klienta 

lub w przypadku oferowania dostawy  bezpośredniej  IKA TECH  wybiera  kuriera. Termin 

dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody , jaka zaistniała  na skutek  

niezależnych okoliczności  - opóźnienia  transportowe. 



8. IKATECH może przyjąć zamówienie w całości  lub w części. W przypadku  jeżeli nie jest 

możliwe przyjęcie zamówienia w całości  IKA – TECH przystępuje do realizacji  zamówienia w 

części .  

9. W przypadku  przeterminowanych   płatności  lub nieuregulowania  płatności realizacja 

kolejnych zamówień może być wstrzymana do czasu  uregulowania długu. 

 

 

&3 

1. Ceny  sprzedaży  towaru  określa się na podstawie oferty złożonej Klientowi i są cenami 

netto.  Ceny podawane są w PLN, EUR, USD i zawierają ceny opakowania. Ceny  podane 

w walucie obcej  są z kursem sprzedaży  w banku ING. 

2. Ceny nie zawierają kosztów transportu  chyba , że  strony nie  uzgodniły inaczej. 

3. Zastrzegamy sobie  prawo zmiany  cen, w szczególności  w przypadku wzrostu  kosztów 

produkcji. W takim przypadku na 14 dni przed planowanym terminem dostawy    IKA 

TECH powiadomi Klienta  pisemnie  ( dopuszcza się e mail)  o zmianie ceny. Klient 

zobowiązany jest do zapłaty nowej ceny, chyba , że w ciągu  2 dni od otrzymania 

powiadomienia  dostarczy  oświadczenie od odstąpienia od umowy co do 

niezrealizowanej   dostawy partii. 

 

&4 

1. IKA TECH jest płatnikiem VAT i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT. 

2. Formy płatności to : przedpłata, przelew. 

3. Zapłata za towar powinna nastąpić bez potrąceń zgodnie z ustalonymi  terminami 

płatności.  

4. Klient staje się właścicielem nabywanych  towarów w momencie całkowitej zapłaty za 

towar . Jeżeli Klient nie dokona  zapłaty w określonym terminie wówczas IKA TECH ma 

prawo  zażądać od Klienta do zwrotu towaru , za które nie została dokonana zapłata a 

nawet żądać odszkodowania  jeżeli wartość towaru uległa obniżeniu , w szczególności 

towar  został  zużyty lub uszkodzony. 

5. W przypadku nieterminowej zapłaty  zastrzegamy sobie prawo  naliczania odsetek  za 

opóźnienie, kosztów sądowych , egzekucyjnych, zastępstwa procesowego i wszelkich 

kosztów związanych  z windykacją  należności. 

6. W przypadku  przekroczenia przez Klienta terminu płatności za dostarczony towar 

wynikającego z  chociażby jednej  faktury  IKA TECH ma prawo postawić w stan  

natychmiastowej wymagalności  płatność wszystkich  faktur ,których płatność  jeszcze nie 

minęły. 

7. Zgłoszenia jakiejkolwiek reklamacji nie uprawnia Klienta  do wstrzymania zapłaty  za 

towar  bądź za jego część. 

8. Ewentualny zwrot towaru może zostać dokonany  w terminie i formie uzgodnionej  z IKA 

TECH. Uszkodzenia ,wynikające z nieprawidłowego zastosowania produktu ,nie są objęte 

procedurą zwrotu lub zamiany. 

9. Klient zobowiązany jest  do zbadania dostarczonego towaru w ciągu 7 dni od dostawy . O 

wadach ukrytych  Klient  powinien powiadomić IKA TECH niezwłocznie. 

10. Reklamacje dotyczące  dostarczenia Klientowi towarów niezgodnie ze złożonym 

zamówieniem powinny  być składane najpóźniej do  7 dni od otrzymania towaru. 



 

&5 

1. IKA TECH nie bierze odpowiedzialności  za niewykonanie zobowiązań umownych  w 

całości  lub w części , jeżeli wystąpią  zdarzenia zewnętrzne określone jako „siła wyższa”, 

na które  nie ma wpływu. Pod pojęciem siła wyższa  rozumie się  wszelkie 

nieprzewidzialne i niezależne  od IKA TECH zdarzenie losowe  np. wojna, strajk, zamieszki, 

katastrofy, powodzie, zakłócenia komunikacyjne. 

2. W przypadku wystąpienia siły  wyższej  Sprzedawca powiadomi  o tym drugą stronę w 

ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia. 

3. Jeżeli  działanie siły wyższej  przekracza 90 dni  każdej  ze stron przysługuje prawo  

odstąpienia od umowy  bez obowiązku zapłaty  z tego tytułu  odszkodowania. 

4. W przypadku  odstąpienia od umowy Klient zapłaci IKA TECH  koszty poniesione na 

wykonanie przedmiotu umowy do chwili  odstąpienia od umowy . 

5. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza IKA TECH  to odpowiedzialność 

ograniczona jest do rzeczywistej   straty  a IKA TECH  nie ponosi odpowiedzialności  za 

szkody pośrednie i  utracone korzyści Klienta. 

6. IKA TECH nie  ponosi  odpowiedzialności  za posiadanie przez oferowane towary  

określonych  cech ani za przydatność towarów do  realizacji zamierzonych  przez 

Kupującego  celów , chyba że udzielił Klientowi  w tym zakresie  pisemnego zobowiązania.  

7. Ewentualne spory  na tle wykonywania umowy  , strony będą w  pierwszej kolejności   

rozwiązywać polubownie . 

8. W przypadku  braku możliwości zawarcia  ugody  w ciągu  3 miesięcy  , właściwym  dla 

rozstrzygania sporów będzie  Sąd Gospodarczy  w Katowicach. 

9. Zmiany OWS wymagają  formy pisemnej dla ważności. 

10. Jeżeli  poszczególne postanowienia OWS stałyby się z jakiejkolwiek  przyczyny  nieważne  

bądź nieskuteczne nie wpływa to na ważność pozostałych OWS. 

 

 

 

 

 

 

 


