OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY - Dotyczące asortymentu spółki pod firmą Cereus Wena Adam i Grażyna Witkowscy sp.j. z
siedzibą w Toruniu w zakresie Oceny jakości i bezpieczeństwa żywności
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Dotyczące asortymentu spółki pod firmą Cereus Wena Adam i Grażyna Witkowscy sp.j. z siedzibą w Toruniu
w zakresie Oceny jakości i bezpieczeństwa żywności
z dnia 2 stycznia 2015 r.
1.

STOSOWANIE OWS
1.1.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży [zwane dalej OWS] będą mieć zastosowanie do wszystkich umów
sprzedaży określonych poniżej towarów, zawieranych przez Cereus Wena Adam i Grażyna Witkowscy Spółka
Jawna z siedzibą w Toruniu, ul. Biała 19, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000091637, REGON: 005741669, NIP 879-017-46-31 [dalej CEREUS WENA]
gdzie podmiot ten jest sprzedawcą w odniesieniu do produktów w ofercie CEREUS WENA w zakresie oceny
jakości i bezpieczeństwa żywności, w szczególności w zakresie:
1.1.1.
oznaczania mikotoksyn obejmujące testy do oznaczania mikotoksyn, kolumienki oczyszczające, wzorce
mikotoksyn i materiały referencyjne;
1.1.2.
oznaczania GMO obejmujące testy do detekcji GMO;
1.1.3.
oznaczania alergenów pokarmowych obejmujące testy na alergeny pokarmowe;
1.1.4.
oznaczania pozostałości obejmujące testy na pozostałości i melaminę;
1.1.5.
oznaczania patogenów obejmujące testy do wykrywania patogenów;
1.1.6.
testów enzymatycznych;
1.1.7.
aparatury, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych do stosowania wyżej wymienionych produktów;
znajdujących się w aktualnie obowiązującej ofercie Cereus Wena [zwane dalej Produktami], które są przeznaczone
na rynek Rzeczpospolitej Polskiej [Terytorium].
1.2.
Jakiekolwiek odstępstwo od niniejszych OWS wymaga uprzedniej, wyraźnej zgody osób uprawnionych
do reprezentacji CEREUS WENA lub stosownie umocowanych w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
będzie mieć zastosowanie do odnośnego zamówienia. W takim przypadku niniejsze OWS będą mieć
zastosowanie
w zakresie nieuregulowanym przez odstępstwo.
1.3.
CEREUS WENA ma prawo zmieniać lub zaprzestać stosowania niniejszych OWS bez żadnego uprzedzenia i
wedle własnego wyboru. Umowy zawarte przez CEREUS WENA przed taką zmianą będą wiązać z
uwzględnieniem dotychczasowej wersji OWS.
1.4.
OWS podane są do wiadomości Kupującego najpóźniej przy składaniu przez CEREUS WENA odpowiedzi
na zamówienie (przed zawarciem umowy sprzedaży i dostawy), ponadto dostępne są na stronie internetowej pod
adresem: http://cereus.com.pl/pliki/OWS_Cereus_Wena_1.pdf . Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach
handlowych z CEREUS WENA przyjęcie przezeń OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla
wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży i dostawy.
2.

PRODUKTY
2.1.
2.2.

3.

SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

4.

Lista produktów oferowanych na sprzedaż przez CEREUS WENA na Terytorium dostępna jest w CEREUS
WENA.
Lista produktów oferowanych przez CEREUS WENA na sprzedaż, przeznaczonych na Terytorium, może ulegać
zmianom oraz jest uzależniona od ich dostępności.

Wszelkie zamówienia doręczone CEREUS WENA przez nabywcę zostaną rozpatrzone w terminie do 7 dni od ich
otrzymania.
CEREUS WENA w odpowiedzi na zamówienie poinformuje nabywcę o planowanej dacie i sposobie dostawy
Produktów i cenie, jeśli uległa ona zmianie w stosunku do złożonej wcześniej informacji o cenach (nie
stanowiącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) czy udostępnianych wcześniej cennikach.
Zawarcie umowy następuje gdy Nabywca, w terminie 1 dnia od otrzymania odpowiedzi określonej
pkt 3.2 o planowanym terminie
dostawy Produktów, potwierdzi czy akceptuje takie warunki czy nie.
Niedoręczenie CEREUS WENA akceptacji w powyższym terminie oznaczać będzie, iż Nabywca przyjął taką
ofertę.
Zamówienie będzie zawierać:
3.4.1.
zamawiane Produkty;
3.4.2.
liczbę opakowań jednostkowych osobno w odniesieniu do każdego z Produktów.
Nabywca będzie składać CEREUS WENA zamówienia na produkty w formie pisemnej, za pośrednictwem faxu
lub drogą mailową.
CEREUS WENA wyznacza następujące osoby jako osoby kontaktowe w zakresie składania i realizacji
zamówień:
Pani Joanna Haffer
joanna@cereus.com.pl
Tel.: 056 652 06 05
Fax: 056 652 06 05
adres do korespondencji pocztowej: Cereus Wena Adam i Grażyna Witkowscy Spółka Jawna z siedzibą
w Toruniu, ul. Biała 19, 87-100 Toruń.

ZAPŁATA
4.1.

Zapłata za Produkty powinna nastąpić bez potrąceń po wystawieniu faktury według uzgodnionych warunków
płatności. Termin ten w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury.
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4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.

DOSTAWA
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

6.

Tytuł prawny do Produktów oraz ryzyka związane z Produktami obejmujące między innymi utratę, kradzież,
upływ ważności itp. przechodzą na nabywcę z chwilą ich odebrania przez Nabywcę.
CEREUS WENA dostarczy produkty zgodnie z odpowiedzią na zamówienie złożoną Nabywcy.
Środek transportu i sposób dostawy określa CEREUS WENA zgodnie z zasadami słuszności.
CEREUS WENA nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę Produktów w transporcie oraz opóźnienie
w dostawie powstałe z winy przewoźnika.
Nabywca zobowiązuje się do starannego i dokładnego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem
ilościowym oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Sprawdzeniu podlega również ewentualnie
załączana dokumentacja towaru. Po zbadaniu towaru podpisany zostanie dokument jego wydania.
Koszt załadunku towaru na środek transportu spoczywa na CEREUS WENA, a koszt rozładunku na Nabywcy,
niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.

WADY I GWARANCJA PRODUCENTA
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

6.11.

7.

Nabywca zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w odpowiedzi na zamówienie, a jeśli termin nie
został tam wskazany, w terminie wskazanym w wystawionej przez CEREUS WENA fakturze VAT.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego CEREUS WENA.
Cena za sprzedawany towar będzie wynikać z aktualnego cennika lub określona będzie w odpowiedzi na
zamówienie.
Ceny podawane przez CEREUS WENA są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług
wg aktualnie obowiązujących stawek.
Do chwili dokonania zapłaty całości ceny danej dostawy CEREUS WENA zastrzega sobie prawo własności
Produktów.

Produkty są objęte wyłącznie gwarancją ich producenta (na zasadach wskazanych w instrukcji dostarczanej wraz
z Produktami) we wskazanym przez producenta okresie gwarancji danego Produktu lub daty jego ważności
wskazanej przez danego Producenta, zaś w wykonaniu sprzedaży i dostaw przewidzianych niniejszymi OWS nie
mają zastosowania przepisy o rękojmi.
W oparciu o gwarancję producenta CEREUS WENA wskazuje, że Produkty spełniają wszelkie normy jakościowe
ustalone przez Producenta.
Nabywca w formie pisemnej (strony dopuszczają również informacje drogą mailową oraz faxem) poinformuje
CEREUS WENA o wszelkich widocznych wadach lub brakach bądź nadmiarze dostarczonych Produktów.
Nabywca jest zobowiązany do pełnej współpracy z CEREUS WENA i przekazywania wszelkich niezbędnych
informacji
w związku z wykrytymi wadami bądź brakami czy nadmiarem dostarczonych produktów. Nabywca przekaże takie
informacje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania Produktów.
W przypadku reklamacji określonych w 6.3 konieczne jest umieszczenie przez Nabywcę adnotacji na liście
przewozowym o rodzaju wady w zakupionym Produkcie (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na
liście przewozowym wina zostać podpisana przez przewoźnika, który dostawę zrealizował.
Nabywca powiadomi CEREUS WENA w formie pisemnej o wszelkich wadach ukrytych Produktów w terminie nie
później niż 7 dni od ich wykrycia przekazując wszelkie dowody istnienia wady co w uzasadnionych przypadkach
obejmuje również próbkę wadliwego produktu, jednakże w każdym przypadku w terminie 8 dni od dnia, w którym
powinien był wykryć wadę ukrytą dostarczonych Produktów.
Powiadomienie o wadach przedstawiane przez Nabywcę, o którym mowa powyżej, przygotowane będzie z
należytą starannością i zawierać będzie dowody istnienia wady oraz szczegółowe wyjaśnienie dotyczące
wykrytej wady, liczby dotkniętych opakowań jednostkowych Produktów oraz wszelkie inne istotne informacje a w
razie potrzeby
i możliwości, na prośbę CEREUS WENA Nabywca dostarczy próbkę reklamowanych Produktów.
Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Nabywca zobowiązany jest przechowywać reklamowany Produkt
w sposób należyty i zabezpieczyć go przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem lub powstaniem kolejnych
braków.
CEREUS WENA przeanalizuje i niezwłocznie przekaże Producentowi powiadomienia o wadach i przedstawi
Nabywcy odpowiedź Producenta. W przypadku gdy CEREUS WENA uzna zgłoszenie o wadach za uzasadnione,
nowe Produkty zostaną dostarczone Nabywcy.
Nabywca jest odpowiedzialny za właściwe użycie i przechowywanie Produktów zaś CEREUS WENA nie ponosi
odpowiedzialności za jakieklowiek szkody (damnum emergens czy lucrum cessans) czy straty, pośrednie lub
bezpośrednie, dotyczące osób lub mienia wynikające z dostawy, zastosowania lub przechowywania Produktów.
W każdym przypadku odpowiedzialność CEREUS WENA z tytułu dostawy wadliwych Produktów będzie
ograniczona wyłącznie do dostarczenia w możliwie najkrótszym terminie nowych Produktów, które są wolne od
wad
z uwzględnieniem ewentualnego czasu niezbędnego na ich wytworzenie i dostawę od Producentów i nigdy nie
będzie przenosić wartości wadliwych Produktów.
Właściwości Produktów, warunki gwarancji, ich przeznaczenie, sposób przechowywania oraz sposób
użytkowania określa instrukcja obsługi od Producenta oryginalnie sporządzona w języku angielskim,
zamieszczona w opakowaniu Produktu lub/i jej tłumaczenie na język polski, przy czym w razie rozbieżności
pomiędzy polską a angielską wersją językową angielska wersja językowa ma zawsze charakter rozstrzygający.
Nabywca zobowiązuje się każdorazowo zapoznać się z treścią instrukcji oryginalnej zamieszczonej w
opakowaniu Produktów i w szczególności upewnić się czy procedura stosowania danego Produktu nie uległa
zmianie.

SIŁA WYŻSZA
7.1.

Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za opóźnienie lub niewykonanie ze względu na zdarzenie siły
wyższej,
z wyłączeniem zapłaty należności wynikających z dostawy produktów. Do celów OWS, wyrażenie „siła wyższa”
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będzie rozumiane jako jakiekolwiek okoliczności, które nie mogły być przewidziane i którym można było
zapobiec, którymi przykładowo są: wojna, zamieszki, strajk, powóź, pożar, trzęsienie ziemi itd.
8.

POSTANOWIENIA NIEPOWIĄZANE
8.1.
8.2.

9.

Nabywca zobowiązuje się do transportowania, przechowywania i stosowania Produktów w pełnej zgodności
z instrukcjami wraz z nimi dostarczonymi,
Jakiekolwiek ogólne warunki umów stosowane przez Nabywcę nie będą mieć zastosowania do zamówień
złożonych na podstawie niniejszego OWS [„konflikt wzorców”].

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

Umowy zawarte na podstawie niniejszych OWS oraz niniejsze OWS podlegają prawu obowiązującemu na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będą zgodnie z nim interpretowane. Wszelkie prawa, obowiązki,
zobowiązania czy odpowiedzialność Stron będą podlegać temu prawu.
Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszymi OWS lub zamówieniami złożonymi na podstawie
niniejszych OWS, których Strony nie mogą rozwiązywać w sposób polubowny będą rozpatrzone przez sąd
powszechny właściwy rzeczowo dla Torunia w Polsce.
Wszelkie zmiany stosunku prawnego powstałego na podstawie zamówień złożonych w oparciu o niniejsze OWS
winny być dokonane w drodze uzgodnień w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Złożenie przez Nabywcę zamówienia w CEREUS-WENA (bez względu na jego formę) jest potwierdzeniem, że
Nabywca zapoznał się z zapisami niniejszych OWS i akceptuje je bez zastrzeżeń.
Potwierdzone zamówienia złożone w oparciu o niniejsze OWS oraz niniejsze OWS stanowią całość uzgodnień
między Stronami i wszelkie inne, w szczególności ustne ustalenia Stron (o ile powstały) zostają zastąpione
potwierdzonym zamówieniem i OWS. Powyższe nie znajduje zastosowania do sytuacji, w których CEREUS
WENA wskazał wyraźnie na piśmie, iż jego intencją jest odstępstwo od niniejszych OWS.
Niniejsze OWS, ustanowione uchwałą wspólników Cereus Wena z dnia 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie z
dniem ich uchwalenia i będą mieć zastosowanie aż do odwołania.

Uchwalono - Toruń, 2 stycznia 2015 r.
Adam Józef Witkowski
Wspólnik
Grażyna Witkowska
Wspólnik
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