Ogólne warunki sprzedaży, dostaw i płatności (OWS)
MC Bauchemie sp. z o.o. ul. Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wielkopolska

1.
Wiążący charakter OWS przy składanych zamówieniach
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, dostaw i płatności (zwane dalej: “OWS”) polskiej spółki
MC Bauchemie sp. z o.o. ul. Prądzyńskiego 20, 63-000 Środa Wielkopolska (zwana dalej:
“MC Bauchemie”) mają zastosowanie do wszelkich zamówień składanych przez klientów
(dalej: „Klient”), z wyjątkiem odmiennych uzgodnień zawartych w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
Wskazana w zamówieniu data dostawy ma charakter jedynie szacunkowy. Jeżeli Klient
zamierza odstąpić od umowy, może to uczynić dopiero po bezskutecznym upływie
dodatkowego, odpowiedniego terminu, który winien być wyznaczony MC Bauchemie przez
Klienta na piśmie. Odstąpienie wymaga zachowania formy pisemnej.
2.
Ceny
Podatek VAT nie jest wliczony do cen zawartych w ofertach lub w cennikach i jest naliczany
dodatkowo.
Zastrzega się możliwość zmiany ceny. Z chwilą opublikowania nowego cennika, wszystkie
dotychczas obowiązujące ceny lub indywidualne cenniki tracą swoją ważność.
3.
Warunki płatności
W przypadku faktur z 10-dniowym terminem płatności może przysługiwać skonto
w wysokości 2%. Skonto nie przysługuje dla faktur wystawionych z 30-dniowym terminem
płatności.
Fakturowanie i / lub dostawy do krajów spoza Unii Europejskiej będą realizowane wyłącznie
po przedstawieniu nieodwołalnej, potwierdzonej akredytywy w EURO na rzecz Banku
Zachodniego WBK S.A., posiadającego swoją siedzibę w Poznaniu, w Polsce. Dostawy
mogą być również realizowane na zasadzie przedpłaty, pod warunkiem, że wymagana
kwota wynikająca z faktury zostanie uznana na rachunku bankowym MC Bauchemie
w Polsce Bank Zachodni WBK S.A nr konta PL97 1090 1737 0000 0001 0036 4851 SWIFT:
WBKPPLPP, zanim nastąpi wysyłka towaru. MC Bauchemie zastrzega sobie prawo do
żądania płatności gotówkowej.
W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikającej choćby z jednej faktury,
wszystkie należności stają się natychmiast wymagalne, w tym również płatności wynikające
z faktur jeszcze niewymagalnych. Za czas opóźnienia należą się odsetki w maksymalnej
wysokości odsetek za opóźnienie (wysokość odsetek nie może w stosunku rocznym
przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie – odsetki
maksymalne za opóźnienie). Nie wyłącza to możliwości żądania odsetek ustawowych za
opóźnienie w transakcjach handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
4.
Dostawa
Dostawy dokonywane są zasadniczo na warunkach ex works Środa Wielkopolska
z MC Bauchemie Środa Wielkopolska (zgodnie z warunkami dostaw Incoterms ®
obowiązującym na dzień podpisania umowy). Odmienne ustalenia mają zastosowanie
wyłącznie przy zachowaniu formy pisemnej. W przypadku zwłoki z realizacją dostawy, po
bezskutecznym upływie wyznaczonego, dodatkowego i odpowiedniego terminu, Klient może
oświadczyć w formie pisemnej, że odstępuje od umowy. Pozostałe roszczenia klienta są
wykluczone.
5.
Reklamacje
Klient ma obowiązek sprawdzić i zbadać towar w chwili jego odbioru. Reklamacje będą
rozpatrywane przez MC Bauchemie jedynie wówczas, gdy zgłoszenie wad nastąpi
bezzwłocznie po odebraniu towaru, ale nie później niż w ciągu (2) dni. Reklamacje należy
kierować do MC Bauchemie w formie pisemnej. W przypadku uzasadnionych reklamacji
MC Bauchemie wymieni wadliwy towar na towar wolny od wad. Dalej idące uprawnienia
kupującego lub roszczenia jakiegokolwiek rodzaju (jak np. odszkodowanie za szkodę na
mieniu) są wykluczone.
6.
Opakowania
Pojemniki i opakowania są opakowaniami jednorazowego użytku. MC Bauchemie nie
akceptuje zwrotów.
Palety wykorzystywane w dostawie towaru są własnością MC Bauchemie i przechodzą na
własność Klienta wraz z wydaniem towaru.
Szczegółowe warunki rozliczania opakowań zbiorczych znajdują się w regulaminie
opakowań, dostępnym pod adresem:
http://www.mc-bauchemie.pl/downloads/Zasady_obrotu_opakowaniami_zwrotnymi.pdf

7.
Reaktywne żywice w opakowaniach niestanowiących kompletu
Reaktywne żywice w opakowaniach niestanowiących kompletu są przeznaczone wyłącznie
dla tych Klientów, których pracownicy zostali w tym zakresie należycie przeszkoleni. Nie
wolno zmieniać ustalonych proporcji mieszania. Klient dokonuje zakupu reaktywnych żywic
w opakowaniach niestanowiących kompletu na własną odpowiedzialność.
8.
Rękojmia i odpowiedzialność
Produkty należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją użytkowania
dostarczoną przez MC Bauchemie. Klient powinien przede wszystkim uwzględniać
powszechnie przyjęty stan wiedzy technicznej oraz właściwe przepisy. W celu ustalenia
aktualnego stanu wiedzy technicznej miarodajne są normy europejskie i reguły
postępowania zgodne z powszechnie przyjętym stanem wiedzy. W krajach spoza Unii
Europejskiej można wykazywać zgodność z aktualnym stanem wiedzy poprzez odniesienie
się do porównywalnej reguły postępowania obowiązującej w danym kraju.

Przed zastosowaniem produkt należy nanieść na powierzchnię próbną. Ze względu na to, że
wiele czynników może wpłynąć na zużycie materiału, dane dotyczące zapotrzebowania nie
są dla MC Bauchemie wiążące. MC Bauchemie nie udziela rękojmi co do przydatności
towaru do zamierzonego przez Klienta zastosowania, w szczególności w przypadku
seryjnego stosowania w przemyśle. Odrębne zasady rękojmi obowiązują jedynie wtedy, gdy
o właściwościach towaru MC Bauchemie dodatkowo pisemnie zapewniła w sposób prawnie
wiążący, bądź informację o tych zapewnionych właściwościach można pozyskać z instrukcji
technicznych wydanych przez MC Bauchemie.
Poza tym, w każdym przypadku zastosowania produktu nieodzowne jest stosowanie się do
ogólnych zasad sztuki budowlanej oraz pozostałych, zwyczajowo przyjętych, praktyk
budowlanych. Klient jest odpowiedzialny za to, aby produkty były aplikowane jedynie przez
odpowiednio wykwalifikowany oraz przeszkolony personel, a zastosowanie produktów
odbywało się zgodnie ze stanem wiedzy technicznej.
Wsparcie Klienta i serwis doradczy świadczony ze strony specjalistów MC Bauchemie lub
obecność pracownika, przedstawiciela handlowego czy współpracownika związanego
z MC Bauchemie na placu budowy nie uzasadnia zgłaszania jakichkolwiek roszczeń.
MC Bauchemie nie zapewnia nadzoru na placu budowy bądź kierowania budową przez
swoich pracowników.
Jakakolwiek rękojmia ze strony MC Bauchemie w związku z niniejszymi OWS i dostawą
produktów jest wyłączona, o ile nie przewidziano jej wyraźnie w niniejszych OWS lub
w stosownej instrukcji technicznej wydanej przez MC Bauchemie. Maksymalna kwota, do
której MC Bauchemie może być pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej to w każdym
przypadku równowartość ceny netto dostarczonego towaru.
Jakakolwiek odpowiedzialność MC Bauchemie za straty lub szkody bezpośrednio lub
pośrednio związane z OWS jest wykluczona, o ile jest to prawnie dozwolone, niezależnie od
podstawy prawnej, na podstawie której zgłaszane są roszczenia.
Klient ma obowiązek zabezpieczyć interesy MC Bauchemie przed stratami materialnymi na
wypadek zgłaszania roszczeń ze strony osób trzecich w wyniku naruszenia przez Klienta
niniejszych OWS.
9.
Niedobór surowców
W przypadku podwyżki cen jednego lub kilku surowców stosowanych do produkcji towarów
MC Bauchemie o więcej niż 5% w ciągu (30) dni, MC Bauchemie zastrzega sobie
następujące uprawnienia: wszystkie dotychczas złożone oferty cenowe nie są wiążące;
wszystkie dostawy będą fakturowane po cenach na dzień zamówienia; przy czym
obowiązują wszystkie ceny uzgodnione indywidualnie w ramach przyjętego zamówienia,
w tym także ceny za częściowe dostawy, uzgodnione z zastrzeżeniem pozyskania
surowców za ceny kalkulowane na czas przyjęcia tego zamówienia; obowiązek dostawy na
podstawie dotychczasowych i nowych zamówień pozostaje w mocy z zastrzeżeniem
utrzymania faktycznej zdolności do realizacji dostaw.
10.
Działania profilaktyczne i ochronne
Klient ma obowiązek stosować się do wszystkich przepisów oraz regulacji prawnych, jak
również norm stosowanych zwyczajowo w budownictwie, mających na celu zapobieganie
nieszczęśliwym wypadkom. Dotyczy to w szczególności reaktywnych żywic oraz wyrobów
z zawartością rozpuszczalnika.
11.
Zmiany w asortymencie
MC Bauchemie zastrzega sobie prawo do zmiany istniejącego asortymentu w dowolnym
czasie i bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie może zgłaszać jakichkolwiek roszczeń
w oparciu o to, że dotychczasowy produkt nadal jest dystrybuowany przez MC Bauchemie.
12.
Postanowienia końcowe
Ogólne warunki zakupów stosowane przez Klienta lub jakiekolwiek odrębne postanowienia
lub regulaminy mają zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy zostały wyraźnie uzgodnione
w formie pisemnej pomiędzy MC Bauchemie a Klientem.
Klient ma prawo do wstrzymania płatności lub do dokonania potrącenia z wierzytelności
MC Bauchemie tylko wtedy, gdy jego roszczenia w stosunku do MC Bauchemie są
wierzytelnościami bezspornymi lub prawomocnie stwierdzonymi.
Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych OWS jest lub okaże się nieważne lub
bezskuteczne, pozostała ich część pozostaje w mocy. W przypadku nieważności lub
bezskuteczności danego postanowienia, należy go zastąpić innym postanowieniem, które
możliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia.
Jakiekolwiek zmiany, uzupełnienie lub zakończenie stosunków prawnych pomiędzy
MC Bauchemie a Klientem będą skuteczne tylko wtedy, gdy zostaną dokonane w formie
pisemnej pod rygorem nieważności i podpisane przez strony (dotyczy to w szczególności
klauzuli o wymogu formy pisemnej).
Do zawartych umów pomiędzy MC Bauchemie a Klientem znajdują zastosowanie wyłącznie
przepisy materialne prawa polskiego z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (“Konwencja
Wiedeńska”).
Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów prawnych jest sąd powszechny
właściwy miejscowo według siedziby MC Bauchemie. MC Bauchemie może wytoczyć
powództwo przeciwko Klientowi w miejscu jego siedziby lub miejsca zamieszkania.
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