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Ogólne warunki sprzedaży PPH REWA (dalej REWA)  

 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane daje warunki) obowiązują od dnia 1.10.2012 i stanowią element istotny 

umowy w rozumieniu art. 66 par. 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny. 

2. Umowę uważa się za zawartą o ile wszystkie istotne warunki umowy zostały uzgodnione przez Rewę i Kupującego na 

piśmie i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli z obu stron. Poprzez formę pisemną uważa się również 

wymianę treści obejmujących oświadczenia woli w formie e-mail lub fax o ile złożone i przez upoważnionych 

przedstawicieli.   

3. Każda umowa, której przedmiotem jest sprzedaż, dostawa dóbr lub towarów lub inna czynność prawna na mocy której 

REWA dostarcza w/w dobra lub towary Kupującemu, składa się z oferty, zamówienia, potwierdzenia zamówienia oraz 

niniejszym warunków. Niniejsze warunki tak w całości jak i w części mają zastosowanie do umów zawartych w trybie 

zawartym wyżej, o ile co innego nie zostało wskazane w potwierdzeniu zamówienia. Wszelkie zmiany do umów 

zawieranych w trybie wskazanym wyżej winny być na piśmie z podpisami obu stron w formie aneksu do umowy lub 

odrębnego porozumienia.  

4. Cena wskazana w potwierdzeniu zamówienia o ile nie zostało określone inaczej zawiera opakowanie oraz transport do 

miejsca wyładunku. Cena jest wyrażona w walucie polskiej lub EUR a także USD a termin płatności wynosi 14 dni od daty 

wystawienia faktury, chyba że co innego wynika z umowy.  

5. Gwarancja jest udzielona na towar jedynie jeżeli wynika to wprost z  umowy i na warunkach tam określonych.  

6. Zgłaszanie wad: 

 - wady ilościowe winny być zgłaszane niezwłocznie przy odbiorze, przy czym nie później niż w ciągu 3 dni 

kalendarzowych od daty odbioru 

 - wady jakościowe winny być zgłaszane w okresie nie dłuższym niż w normalnym toku czynności można dokonać 

sprawdzenia (badania, analizy) zawartości chemicznej  lub właściwości fizykochemicznych towaru, a nie później niż w 

terminie 21 dni od daty dostawy.  

 REWA odpowiada jedynie za wady zgłoszone w trybie wskazanym wyżej i o ile uzna zasadność zgłoszonych reklamacji. 

REWA rozpatrzy zgłoszoną reklamację nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od jej zgłoszenia. Zgłoszenia 

reklamacji winny być składane na piśmie w trybie wskazanym w pkt. 2 niniejszych warunków. Rękojmia jest wyłączona o 

ile nie postanowiono inaczej. W razie uznania reklamacji Kupujący jest upoważniony żądać wymiany towaru na wolny od 

wad lub obniżenia ceny.     

7. W razie gdyby warunki umowy nie określały warunków dostawy uważa się, iż Kupujący jest zobowiązany odebrać towar 

własnym transportem w siedzibie REWA. Ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia towarów przechodzi na Kupującego z 

chwila przekazania towarów przewoźnikowi w siedzibie REWA, chyba że co innego uzgodniono w umowie.   

8. W razie zwłoki lub opóźnienia w płatności za dostarczony towar przekraczający 30 dni kalendarzowych REWA jest 

uprawniona do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu towaru na koszt i ryzyko Kupującego, a jeśli towar został zużyty 

lub nie jest już dla Rewy przydatny do zapłaty żądania  ceny za towar powiększonej o 10% (wartości brutto).     

9. REWA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia producenta lub przewoźnika, przy czym w razie ich wystąpienia 

zobowiązana jest podjąć środki będące w jej rzeczywistej i racjonalnej dyspozycji celem zmniejszenia opóźnień.  

10. REWA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązania jak również za jego wykonanie 

wadliwe lub częściowe z uwagi na wystąpienie okoliczności siły wyższej. Siła wyższa winna być rozumiana jak w prawie 

międzynarodowym.  

11. Wyłącza się stosowanie: 

 - Konwencja Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży towarów sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 

1980 roku. 

 - Konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 

1974 roku.  

12. W razie wystąpienia sporów sądem właściwym do ich rozstrzygania będzie sąd właściwy dla siedziby REWA. 

13. Niniejsze warunki oraz umowy zawarte przy ich udziale podlegają prawom Rzeczypospolitej Polskiej 


