Standardowe Warunki Sprzedaży i Dostawy RPC Superfos obowiązujące wyłącznie w stosunku do Przedsiębiorców
1.

Oferta i potwierdzenie zamówienia

1.1

W przypadku obowiązywania Standardowych Warunków Sprzedaży i Dostawy razem z umowami o współpracy treść stosownej umowy

kalendarzowe od daty jej wykrycia lub daty, kiedy dana wada powinna była zostać wykryta przez Klienta, Klient traci w takim

o współpracy zachowuje moc nadrzędną w stosunku do Standardowych Warunków Sprzedaży i Dostawy.

przypadku prawo do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu występującej wady.

1.2

W przypadku obowiązywania Standardowych Warunków Sprzedaży i Dostawy razem z potwierdzeniami zamówień treść stosownego

W przypadku wad ukrytych, w tym wad, wobec których nie można stwierdzić, że powinny były one być wykryte, Klient ponadto traci

1.3

W przypadku nie wyrażenia przez Klienta stosownego sprzeciwu na piśmie w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania danego

w terminie dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty dostawy.

potwierdzenia zamówienia uznaje się, że Klient akceptuje treść takiego potwierdzenia zamówienia.

Poza tym wymaga się, aby wadliwe towary były zwracane firmie RPC Superfos z podaniem w wyraźny sposób danych

Specyfikacje podane przez Klienta w dokumentacji przetargowej, zaproszeniu do składania ofert, zamówieniach lub podobnego

identyfikacyjnych produktu, rodzaju występującej wady, daty instalacji oraz daty wprowadzenia towarów do użytku, które to

11.2

potwierdzenia zamówienia zachowuje moc nadrzędną w stosunku do Standardowych Warunków Sprzedaży i Dostawy.

1.4

prawo do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu danej wady jeśli Klient nie powiadomi firmy RPC Superfos o występującej wadzie

rodzaju dokumentach obowiązują jedynie w takim zakresie, w jakim tego rodzaju specyfikacje zostały wyraźnie określone przez firmę

informacje powinny być umieszczone na etykiecie zgłoszenia dołączonej do każdego wadliwego produktu będącego przedmiotem

RPC Superfos w umowie o współpracy lub potwierdzeniu zamówienia.
1.5

Jeśli na wniosek Klienta nie doszło do wydania danego potwierdzenia zamówienia, Klient nie może na późniejszym etapie odmówić

Jeżeli Klient nie powiadomi na piśmie niezwłocznie firmę RPC Superfos o charakterze występującej wady, nie później niż cztery (4) dni

zgłoszenia.
11.3

W przypadku wykrycia w momencie dostawy wad w towarach dostarczonych przez firmę RPC Superfos oraz pod warunkiem

dostawy powołując się na specyfikacje, które w przeciwnym przypadku w sposób jasny wynikałyby z takiego potwierdzenia

zachowania terminu powiadomienia określonego powyżej w pkt 11.2, firma RPC Superfos zobowiązuje się do wymiany wadliwych

zamówienia w sytuacji, gdyby doszło do jego wydania.

towarów w rozsądnym terminie pod warunkiem, że towary były eksploatowane i przechowywane w normalnych warunkach

1.6

Oferty cenowe przedkładane przez firmę RPC Superfos zachowują ważność przez 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

roboczych/magazynowania oraz zgodnie z instrukcjami firmy RPC Superfos.

1.7

Odstępstwa od Standardowych warunków sprzedaży i dostawy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej i opatrzenia

O ile nie przyjęto innych uzgodnień w tym względzie, obowiązek firmy RPC Superfos w zakresie wymiany wadliwego towaru

podpisem ze strony firmy RPC Superfos. Ponadto tego rodzaju odstępstwa od obowiązujących warunków muszą być sformułowane w

wynikający z postanowień niniejszego pkt 11.3 musi zostać spełniony w drodze dostawy wymienianych towarów realizowanej na

jasny sposób i ponad wszelką wątpliwość określać zakres kwestii podlegających warunkom o zmienionej treści.
1.8

warunkach EXW.

Standardowe warunki sprzedaży i dostawy firmy RPC Superfos zachowują moc nadrzędną w stosunku do ewentualnych warunków
zakupu Klienta niezależnie od tego, w jakim terminie takie ewentualne warunki zakupu Klienta zostaną przekazywane firmie RPC

Wysyłka oraz zwrot towaru do Klienta odbywają się na rachunek i ryzyko RPC Superfos.
11.4

Jeżeli firma RPC Superfos nie będzie stanie dokonać wymiany wadliwych towarów zgodnie postanowieniami punktu 11.2 lub gdy

Superfos. Odstępstwa od powyższej zasady dopuszcza się jedynie w przypadku zawarcia odrębnego pisemnego porozumienia

koszty związane z taką wymianą będą przekraczać dwukrotnie (2) zafakturowaną wartość wadliwych towarów, firma RPC Superfos

pomiędzy Klientem a firmą RPC Superfos.

przyjmie na siebie zobowiązanie do zapłaty odszkodowania na rzecz Klienta zgodnie z normalnymi zasadami obowiązującymi w Polsce

2.

Broszury, karty danych katalogowych, próbki, itp.

2.1

Specyfikacje podane na stronie internetowej, w katalogach, broszurach, cennikach i podobnego rodzaju materiałach mają wyłącznie

poniżej:

charakter informacyjny i nie są wiążącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa.

Odpowiedzialność firmy RPC Superfos jest ograniczona i w żadnym wypadku nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej dwukrotnej

2.2

Poziom jakości oraz specyfikacje próbek produktów określają jedynie w sposób orientacyjny wygląd produktu. W związku z

wartości za rzeczywiste dostawy (2) lub 10 000EUR za pojedynczą dostawę lub serię dostaw, w zależności od tego, która z

powyższym przyjmuje się możliwość pojawienia się różnic w stosunku do produktów końcowych.

przytoczonych dwóch kwot jest wyższa. W żadnym wypadku odpowiedzialność firmy RPC Superfos za opóźnienie, zgodnie z punktem

2.3

Wiążąca specyfikacja produktu zawarta jest w kartach danych katalogowych powołanych w treści umowy o współpracy lub

11, nie może przekroczyć kwoty 10.000 euro za dany rok kalendarzowy.

potwierdzeniu zamówienia. Dopuszcza się możliwość wprowadzania okresowych zmian w kartach danych katalogowych. Zmiany takie

Klient nie posiada innych lub dodatkowych praw do uzyskania odszkodowania

w zakresie odpowiedzialności za wady. Zakres takiej odpowiedzialności podlega, jednakże, ograniczeniom zgodnie z opisem podanym

leżą w wyłącznej gestii firmy RPC Superfos. Zmiany w treści karty danych mogą być wprowadzane w ramach programu rozwoju

Firma RPC Superfos w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek straty pośrednie, w tym straty

produktów firmy RPC Superfos. Ewentualne zmiany w kartach danych mają moc nadrzędną i zastępują specyfikacje uzgodnione w
umowie o współpracy lub potwierdzeniu zamówienia.
3.

Przeznaczenie produktu.

3.1

Wyłączną stroną, na której spoczywa obowiązek potwierdzenia, czy dostarczone opakowanie nadaje się do zamierzonego zakresu

produkcyjne, utratę zysków ani też jakiekolwiek inne wtórne straty gospodarcze.
11.5

Z wyjątkiem przypadków określonych w punktach 11.1 - 11.4 powyżej Klient nie może zgłaszać żadnych innych roszczeń w zakresie
wadliwych towarów dostarczanych przez firmę RPC Superfos.

11.6

Ograniczenia odpowiedzialności firmy RPC Superfos wynikające z postanowień niniejszego pkt 11 nie mają jednak zastosowania w

11.7

W przypadku zdarzeń pozostających poza kontrolą firmy RPC Superfos, zdarzeń, których firma RPC Superfos nie mogła przewidzieć

zastosowań, jest Klient.

przypadku stwierdzenia dopuszczenia się przez firmę RPC Superfos rażącego zaniedbania.

4.

Ceny

4.1

Podane ceny są cenami DAP („Delivered at Place”) netto bez podatku VAT (warunki Incoterms 2010) ustalanymi przy założeniu

lub też zdarzeń, na które firma RPC Superfos nie mogła mieć wpływu, a które uniemożliwiają jej realizację uzgodnionej dostawy, co

wysyłki do Klienta ładunków całopojazdowych. Ewentualne opłaty za rozładunek obciążają Klienta.

obejmuje

Firma RPC Superfos zastrzega sobie, jednakże, prawo do obciążenia Klientów różnego rodzaju dopłatami z tytułu ponoszonych

odpowiedzialność firmy RPC Superfos zostaje w takich przypadkach wykluczona. Akty terroryzmu traktowane są we wszystkich

kosztów takimi jak podatek drogowy, dopłata za paliwo i podobne dodatkowe koszty, które firma RPC Superfos będzie zmuszona

przypadkach jako zdarzenia losowe.

ponieść przy realizacji umowy.
4.2

11.8

5.2

12.1

Firma RPC Superfos jest uprawniona do wystawiania faktur za dostawy lub częściowe dostawy w momencie dostawy. W przypadku

12.1.1

Zafakturowana kwota podlega zapłacie na rzecz firmy RPC Superfos w prawidłowej wysokości w terminie nie później niż 30 dni

ta. W przypadku, gdy nie spełniają one wymagań Klienta, Klient zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki przekazać swoje zastrzeżenia w
tym zakresie firmie RPC Superfos. Brak reakcji ze strony Klienta po upływie 7 dni traktuje się jako wyrażoną z jego strony akceptację

W przypadku opóźnienia w realizacji płatności firma RPC Superfos zachowuje prawo do wstrzymania realizacji dalszych dostaw do

12.1.4

Firma RPC Superfos jest uprawniona do zniszczenia opracowań graficznych/płyt, itp. Klienta po upływie co najmniej 2 lat od ostatniego użycia materiału przy jednoczesnym braku reakcji ze strony Klienta po upływie 4 tygodni od daty zapytania ze strony firmy RPC
Superfos co do sposobu przyszłego wykorzystania materiału.

Jeśli w opinii firmy RPC Superfos dojdzie do pogorszenia wiarygodności kredytowej Klienta firma RPC Superfos posiada prawo do

12.2

Dostawa produktów wytwarzanych w technologii IML

jednostronnej zmiany warunków płatności, w tym również prawo żądania płatności z góry przed rozpoczęciem produkcji lub dostawy

12.2.1

Firma RPC Superfos potwierdza ostateczny termin dostawy w zależności od daty odbioru etykiet od swojego podwykonawcy.
Ceny

12.3.2

Koszty projektu (opracowania graficznego) będą rozliczane na osobnych fakturach.
Firma RPC Superfos może zafakturować zakupione etykiety oddzielnie w momencie ich zakupu. Jeśli zapłata należności za etykiety

Zastrzeżenie tytułu własności obowiązuje w zakresie dozwolonym przez prawo.

jest realizowana w ramach rozliczeń za dostarczane produkty, odpady oraz wszelkie pozostałe zapasy etykiet zostaną zafakturowane

Produkty firmy RPC Superfos objęte są ochroną jako znaki towarowe oraz stanowią przedmiot zastrzeżonego znaku handlowego i

nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu stosownych etykiet.

patentów i sprzedaż tych produktów na rzecz klientów nie przenosi na nich w najmniejszym stopniu praw patentowych, praw do

12.4

Przechowywanie etykiet

znaków towarowych ani innych praw wynikających z praw autorskich i własności intelektualnej. Klient nie jest uprawniony do

12.4.1

Wszystkie etykiety są przechowywane przez firmę RPC Superfos z zachowaniem wysokich standardów obowiązujących w branży oraz

podejmowania jakichkolwiek czynności w zakresie bądź to rejestracji bądź to przeniesienia praw, jeśli konsekwencją takich działań
byłoby naruszenie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej firmy RPC Superfos lub też utrudnienia w ich egzekwowaniu.

wykorzystywane przy wytwarzaniu produktów w technologii IML dla Klienta.
12.4.2

W przypadku dostaw do Klienta produktów wytwarzanych w technologii IML firma RPC Superfos może dostarczać informacje o ilości

12.4.3

W przypadku wytwarzania produktów w technologii IML Klient akceptuje straty etykiet na poziomie do 5 procent w przypadku etykiet

Firma RPC Superfos zachowuje prawa własności intelektualnej do każdego produktu. Zastrzeżenie to dotyczy również sytuacji, w
których dane produkty zostały opracowywane wspólnie z Klientem. W przypadku, gdy Klient pragnie pozyskać lub zachować prawa

etykiet wykorzystanych w produkcji jak również ilości pozostałej w magazynie.

własności intelektualnej w odniesieniu do jakiegokolwiek produktu opracowanego wspólnie przez firmę RPC Superfos i Klienta, Klient
może zachować/utrzymać stosowne prawa własności intelektualnej wyłącznie pod warunkiem określenia w treści umowy stosownych

półbłyszczących oraz na poziomie do 15 procent w przypadku etykiet wysokopołyskowych.
12.4.4

Odpady oraz wszelkie pozostałe zapasy zostaną zniszczone nie później niż w ciągu 4 tygodni po zafakturowaniu (patrz punkt 13.3.2

Miejsce dostawy określa się zgodnie z warunkami Incoterms 2010 jako DAP („Delivered at Place”), chyba że strony przyjęły inne

12.5

Zachowanie tytułu własności do materiału projektowych i etykiet

ustalenia w tym zakresie w umowie o współpracy lub potwierdzeniu zamówienia.

12.5.1

Klient zachowuje prawo własności do materiału do reprodukcji, który Klient przekazał do dyspozycji firmy RPC Superfos w celu pro-

warunków na piśmie.
7.

Dostawa - Opóźnienia

7.1

powyżej) o ile Klient nie zawarł wcześniej porozumienia z firmą RPC Superfos w zakresie sposobu postępowania z pozostałymi zapasami.

dukcji wyrobów w technologii IML.

Potwierdzona data dostawy obejmuje każdorazowo okres +/÷ 1 dzień kalendarzowy. Dokładna data lub też określony przedział
czasowy na realizację dostawy obowiązują wyłącznie pod warunkiem ich wyraźnego określenia w potwierdzeniu zamówienia ze strony

12.5.2

realizacji dostawy, wyznaczony w ten sposób okres zaczyna się liczyć od dnia potwierdzenia zamówienia ze strony firmy RPC

Tytuł własności do filmu, płyt i etykiet przechodzi na Klienta z chwilą zapłaty pełnej kwoty kosztów należnych za film, płyty i etykiety
w wysokościach zafakturowanych przez firmę RPC Superfos.

firmy RPC Superfos. Jeżeli Strony przyjęły ustalenia polegające na wyznaczeniu ilości kolejnych dni, w ciągu których ma dojść do
12.5.3

Superfos.

Pod warunkiem zastrzeżenia przez Klienta prawa do zwrotu materiałów projektowych, przedpłaconych etykiet, filmów i płyt używanych do produkcji wyrobów w technologii IML firma RPC Superfos zobowiązana jest, na żądanie klienta i bez zbędnej zwłoki, do zwro-

Jeżeli firma RPC Superfos stwierdzi ze swojej strony brak możliwości realizacji dostawy w uzgodnionym terminie lub jeśli wydaje się

tu Klientowi powyższych przedmiotów.

prawdopodobne, że dojdzie z jej strony do opóźnienia w realizacji dostawy, firma RPC Superfos powiadamia Klienta na piśmie w

13.

Odpowiedzialność za produkt

rozsądnym terminie o zaistniałej sytuacji podając przyczyny opóźnienia i o ile to możliwe spodziewany termin realizacji dostawy.

13.1

Firma RPC Superfos przyjmuje zobowiązanie zapłaty odszkodowania za straty i/lub szkody na osobach lub innych produktach niż

13.2

W przypadku, gdy towary/usługi dostarczane przez firmę RPC Superfos są przyczyną pojawienia się strat lub szkód na mieniu w

Jeżeli opóźnienie w realizacji dostawy wynika z faktu zaistnienia siły wyższej lub działań czy też zaniedbania ze strony Klienta,

dostarczone towary zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa polskiego w zakresie odpowiedzialności za produkt. Zakres takiej

wyznaczony na realizację dostawy termin zostaje przedłużony o okres czasu, który będzie w takim przypadku w uzasadniony sposób
wymagany z uwagi na okoliczności zaistniałej sytuacji.

odpowiedzialność podlega, jednakże, ograniczeniom zgodnie z opisem podanym poniżej:

W żadnym wypadku RPC Superfos nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty operacyjne, stracony czas produkcyjny, utratę

sytuacji, gdy dane towary/usługi stanowią jego część, są z nim połączone, używane do pakowania lub w inny sposób połączone,

zysków oraz inne straty pośrednie.

obrabiane lub używane do obróbki, produkcji lub przy jakichkolwiek procedurach postępowania, firma RPC Superfos nie ponosi w

Jeśli

RPC Superfos jest odpowiedzialny za opóźnienia dostawy, Klient może domagać się odszkodowania na podstawie

żadnym wypadku odpowiedzialności za wzrost kosztów związanych z wysłaniem pracowników, transportem oraz czynnościami w

udokumentowanych strat, z uwzględnieniem punktu 7.5. W żadnym wypadku odszkodowanie nie może przekraczać ceny określonej w
umowie lub kwoty 10 000EUR za pojedynczą dostawę lub serię dostaw, w zależności od tego, która z przytoczonych dwóch kwot jest

zakresie identyfikacji, badań i analiz.
13.3

W przypadku innych roszczeń dotyczących odpowiedzialności za produkt, niż wymienione w pkt 13.2, w tym roszczeń w zakresie

wyższa. W żadnym wypadku odpowiedzialność firmy RPC Superfos za opóźnienie zgodnie z punktem 7 nie może przekroczyć kwoty

naprawy mienia, na którym szkodę spowodowały towary dostarczone przez firmę RPC Superfos, odpowiedzialność firmy RPC Superfos

10.000 euro za dany rok kalendarzowy.

nie może przekroczyć kwoty 1.000.000 euro za zdarzenie. Jednakże, całkowita odpowiedzialność firmy RPC Superfos z tytułu roszczeń

Klient nie posiada innych lub dodatkowych praw do uzyskania odszkodowania.

w zakresie odpowiedzialności za produkt nie może w żadnym przypadku przekroczyć w danym roku kalendarzowym kwoty 2.000.000

Jeżeli Klient stwierdzi, że nie będzie w stanie przyjąć dostawy towarów w uzgodnionym terminie lub też gdy wydaje się

euro. W przypadku roszczeń zgłaszanych w związku z więcej niż jednym przypadkiem obrażeń, szkody lub strat zaistniałych na skutek

prawdopodobne, że dojdzie do opóźnień w tym zakresie z jego strony, Klient będzie w takiej sytuacji zobowiązany bezzwłocznie

zachowania wiążącego z tą samą odpowiedzialnością i odnoszących się swoim zakresem do okresu dłuższego niż jeden rok

powiadomić o tym fakcie na piśmie firmę RPC Superfos z podaniem przyczyny opóźnienia i o ile jest to możliwe terminu, w którym

kalendarzowy wysokość roszczeń nie może przekraczać kwoty 4.000.000 euro.

Klient będzie w stanie przyjąć dostawę.

13.4

Jeżeli Klient nie zdoła przyjąć dostawy w uzgodnionym terminie Klient pozostaje jednak w takiej sytuacji zobowiązany w dalszym
ciągu do uiszczenia płatności z tytułu dostawy tak, jak miałoby to miejsce w przypadku, gdyby faktycznie doszło do realizacji dostawy

Firma RPC Superfos w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, w tym straty produkcyjne, utratę zysków,
koszty usług świadczonych przez prawników i innych doradców ani też za żadne inne wtórne straty gospodarcze.

13.5

Klient przejmuje za siebie wszelką odpowiedzialność firmy RPC Superfos z tytułu wszelkich roszczeń za szkody, w zakresie których

towarów.

firma RPC Superfos jest zobowiązana do zapłaty odszkodowania na rzecz konsumentów i klientów Klienta lub też osób trzecich jeśli

W zakresie, w jakim brak odbioru dostawy przez Klienta nie jest spowodowany zaistnieniem siły wyższej, firma RPC Superfos może w

takie roszczenie zostało odrzucone przez firmę RPC Superfos w stosunku do Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu 13.

drodze pisemnego zawiadomienia zażądać od Klienta przyjęcia dostawy w rozsądnym terminie.

13.6

Jeśli następnie na skutek jakiejkolwiek przyczyny, za którą odpowiedzialność nie ponosi firma RPC Superfos, Klient nie zdoła przyjąć
dostawy w ustalonym w ten sposób terminie, firma RPC Superfos może w drodze pisemnego zawiadomienia wypowiedzieć umowę w
się ze swoich obowiązków przez Klienta. Firmie RPC Superfos przysługuje w takim przypadku odszkodowanie za stratę poniesioną w

Jeżeli roszczenie za stratę lub szkodę zgodnie z opisem podanym w niniejszym punkcie 13 jest wnoszone przez stronę trzecią
przeciwko jednej ze Stron, Strona taka niezwłocznie powiadamia o tym fakcie drugą Stronę.

13.7

odniesieniu do tej części towarów, które są przygotowane do dostawy, ale nie zostały dostarczone ze względu na fakt nie wywiązania

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności firmy RPC Superfos nie obowiązują w przypadku dopuszczenia się przez firmę RPC Superfos
rażącego zaniedbania lub jeżeli tego rodzaju ograniczenia stanowią naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

13.8

Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie, aby opracowanie graficzne produktu zawierało wszystkie ostrzeżenia, uwagi i informacje (w

związku z faktem nie wywiązania się ze swoich obowiązków przez Klienta.

tym między innymi piktogramy informujące o dopuszczeniu do kontaktu z żywnością), które w danych okolicznościach są wymagane i

W przypadku wystąpienia zdarzeń będących poza kontrolą firmy RPC Superfos, zdarzeń, które firma RPC Superfos nie mogła była

uznawane za odpowiednie zalecenia dla ogółu konsumentów.

przewidzieć lub zdarzeń, na które firma RPC Superfos nie mogła mieć wpływu, a które uniemożliwiają firmie realizację uzgodnionej

14

dostawy, w tym między innymi takich zdarzeń jak awaria regularnie konserwowanego oprzyrządowania i/lub wyposażenia („Zdarzenia

14.1

losowe”), odpowiedzialność firmy RPC Superfos zostaje w takich przypadkach wykluczona. Akty terroryzmu traktowane są we
wszystkich przypadkach jako zdarzenia losowe.
7.10

Testowe nadruki będą przesłane albo fizycznie albo elektronicznie celem zatwierdzenia wzoru (opracowania graficznego) przez Klien-

i w takiej sytuacji następuje rozpoczęcie produkcji wyrobów.

12.3.1

7.9

Na podstawie otrzymanych materiałów projektowych firma RPC Superfos przygotowuje film oraz płyty do wykorzystania przy wytwa-

sądowych, itp. obciążają Klienta.

12.3

7.8

Klient dostarczy firmie RPC Superfos niezbędne projekty etykiet/dekoracji łącznie z rysunkami oraz inne dodatkowe specyfikacje

euro. W przypadku trzeciego i kolejnych upomnień wysokość tej kwoty wzrasta do 100 euro. Koszty ewentualnej windykacji, opłat

Firma RPC Superfos zachowuje tytuł własności do dostarczanych towarów do momentu otrzymania zapłaty w pełnej wysokości.

7.7

Materiały dotyczące wzorów/projektów (materiały ilustracyjne artwork)

rzaniu produktów.
12.1.3

i/lub odstąpienia od umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na piśmie.

7.6

Specjalne warunki dotyczące opakowań wytwarzanych w technologii IML („In-Mould-Labelled Packaging”) oraz

drukarskich.
12.1.2

W przypadku zapłaty po upływie podanego powyżej w punkcie 5.2 terminu firma RPC Superfos zastrzega sobie prawo do naliczania

Prawo własności

7.5

Niniejszym RPC Superfos Poland sp. z o.o. składa w trybie art. 577 § 1 k.c. oświadczenie gwarancyjne na warunkach wskazanych

Superfos. Firma RPC Superfos ma prawo obciążyć Klienta wszystkimi kosztami związanymi z wykonaniem projektów i płyt

6.1

7.4

Jeżeli produkty, pochodzące z dostaw firmy RPC Superfos, przeznaczone są do napełnienia produktem własnym Klienta do

wystawieniu faktury za daną dostawę/dostawę częściową w uzgodnionym terminie dostawy.

6.

7.3

losowe”),

niezbędne do produkcji opakowań w technologii IML. Powyższe materiały projektowe muszą zostać zatwierdzone przez firmę RPC

warunkiem udzielenia zabezpieczenia, które w opinii firmy RPC Superfos okaże się w takiej sytuacji odpowiednie.

7.2

("Zdarzenia

odroczenia realizacji dostawy ze względu na zdarzenia pozostające pod kontrolą Klienta firma RPC Superfos może podjąć decyzje o

momentu uregulowana w całości pozostałej należnej kwoty. Na życzenie Klienta firma RPC Superfos może kontynuować dostawy pod

6.3

wyposażenia

produktów z ozdobami dekoracyjnymi

zapłaty. Za wysłanie pierwszych dwóch upomnień może być każdorazowo naliczona dodatkowa opłata za upomnienie w kwocie 50

6.2

i/lub

powyżej.
12.

Płatności

odsetek w wysokości 1½% w skali miesiąca lub jego części od salda zadłużenia począwszy od daty upływu wymaganego terminu

5.5

oprzyrządowania

materiałów opakowaniowych, odpowiedniego przylegania do palety, odpowiedniej temperatury podczas transportu, itd.
11.9

Podane ceny są cenami ustalonymi na podstawie wielkości wskazanych przez Klienta. Jeżeli miałoby się okazać, że faktyczna wielkość

kalendarzowych od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy podany przez firmę RPC Superfos.

5.4

konserwowanego

transportowe Klienta nie spowodowały uszkodzenia produktów, np. poprzez zapewnienie szczelności i odpowiedniej wytrzymałości

odpowiedniej korekty cenowej.

5.3

regularnie

obowiązków Klienta, należy zapewnienie, aby proces napełniania odbywał się w odpowiedni sposób i aby własne opakowania

odbiega od ilości, w oparciu o którą dana cena została ustalona, firma RPC Superfos zastrzega sobie prawo do wprowadzenia

5.1

awarię

określonych wcześniej, w wysokości do 10 procent w przypadku zmiany kosztów produkcji, w tym między innymi kosztów surowców,
oraz innych opłat pobieranych przez uprawnione władze.

5.

innymi

Firma RPC Superfos zastrzega sobie prawo bez konieczności dalszego zawiadomienia - do modyfikacji swoich cen w stosunku do
energii i transportu, kosztów spowodowanych wahaniami kursów wymiany walut i/lub wprowadzeniem nowych/podwyżką podatków

4.3

między

14.2

Ograniczenia odpowiedzialności RPC Superfos w odniesieniu do punktu 7, nie mają jednak zastosowania w przypadku dopuszczenia
się przez RPC Superfos rażących zaniedbań.

Magazynowanie gotowych produktów
Jeżeli na podstawienie specjalnego porozumienia w sprawie przechowania zapasów gotowe wyroby są przechowywane w firmie RPC
Superfos Klient zobowiązuje się do odbioru dostawy w terminie trzech miesięcy od daty produkcji towarów.
Po upływie okresu trzech miesięcy, o którym mowa w punkcie 14.1, wszelkie pozostałe zapasy wyrobów gotowych w magazynie w
firmie RPC Superfos zostaną zafakturowane na koszt Klienta.

14.3

O ile Klient nie zawarł uprzedniego porozumienia z firmą RPC Superfos dotyczącego sposobu postępowania z pozostałymi zapasami

8.

Opakowania transportowe

8.1

Pakowanie towarów przy realizacji dostawy odbywa się zgodnie z ogólnymi metodami pakowania firmy RPC Superfos. W przypadku

15.

ewentualnego zgłaszanego przez Klienta wymogu użycia innego rodzaju opakowań firma RPC Superfos musi zostać poinformowana o

15.1

Firma RPC Superfos posiada możliwość zapewnienia pełnej identyfikowalności swoich produktów do momentu dostawy do Klienta.

takiej konieczności w momencie składania zamówienia. Dopłata za niestandardowe opakowania obciąża rachunek Klienta.

15.2

W celu zapewnienia zgodności z Rozporządzeniem Ramowym 1935/2004 (Dyrektywa WE 89/109/WE) oraz w stosownych

8.2

przypadkach z lokalnymi przepisami w gestii klienta leży zapewnienie rejestracji i prowadzenia ewidencji numeru EAN lub kodu

użyciem opakowań higienicznych” firmy RPC Superfos obowiązującymi w momencie dostawy.

kreskowego (przykładem numeru EAN może być (00) 0 12 34567 1 74541 099 2). Numer EAN lub kod kreskowy umieszczony jest na

Niedobory (błędy i wady)

9.1

Pojawiające się różnice w kolorze nadruku, które mieszczą się w zakresie spektrum uznawanym za akceptowalny w branży, nie są

etykiecie dołączonej do palety lub pudełka kartonowego, w którym dane towary zostały dostarczone. W przypadku braku możliwości
wyszukania tego numeru lub kodu kreskowego nie ma możliwości zapewnienia pełnej identyfikowalności.

traktowane jako wady.

16.

Odchylenia w zakresie +/- 10 procent w odniesieniu do dowolnej pojedynczej dostawy nie są traktowane jako niedobory. Mieszczące

16.1

się z tym zakresie odchylenia stanowią, jednakże, podstawę do proporcjonalnej korekty kwoty wynikającej z faktury.
9.3

Identyfikowalność

W przypadku realizacji dostawy z użyciem opakowań higienicznych dostawa podlega realizacji zgodnie z „zasadami dla dostaw z

9.

9.2

wszelkie tego rodzaju zapasy zostaną zniszczone nie później niż w ciągu 4 tygodni po zafakturowaniu (patrz pkt 14.2 powyżej).

Poufność
Firma RPC Superfos i Klient są zobowiązani do nieujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z podjętą współpracą
gospodarczą, jeżeli tego rodzaju informacje mają taki charakter, że uzasadnione jest przyjęcie założenia, że są to informacje poufne.

Klient akceptuje możliwość pojawienia się wad w dostarczanych produktach w ilości do 0,025 procent (250 sztuk na milion)

17.

każdorazowo w ujęciu za okres ostatnich 12 miesięcy.

17.1

Przeniesienie praw i obowiązków
Firma RPC Superfos ma prawo scedować lub przenieść swoje prawa wynikające z zawartej umowy na rzecz osoby trzeciej, na co

10.

Testy

klient wyraża zgodę. Firma RPC Superfos może przenieść swoje zobowiązania wynikające z zawartej umowy na rzecz spółki

10.1

Firma RPC Superfos gwarantuje przydatność towarów do wszelkich potwierdzonych przez siebie na piśmie zastosowań jak również ich

dominującej, zależnej, spółki afiliowanej lub spółki stowarzyszonej. Klient może wyrazić sprzeciw wobec takiej cesji w ramach umowy

zgodność z dyrektywą UE 10/2011 dotyczącą wyrobów i materiałów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami

tylko wówczas, gdy Klient jest w stanie poza wszelką wątpliwość udowodnić, że cesja mogłaby stanowić zagrożenie dla pomyślnej

spożywczymi oraz późniejszymi zmianami i regulacjami w tym zakresie.
Zostały przeprowadzone i zakończone pomyślnym wynikiem testy migracji specyficznej i globalnej, których dokumentacja może zo-

realizacji umowy.
17.2

stać udostępniona na życzenie.
10.2
11.

pisemnej zgody firmy RPC Superfos. Firma RPC Superfos nie może odmówić udzielenia takiej zgody bez uzasadnienia.

Zgodnie z powołanymi powyżej regulacjami Klient zobowiązany jest do przeprowadzenia testów celem potwierdzenia zgodności z wła-

18.

Prawo właściwe i jurysdykcja

snymi wymaganiami.

18.1

Niniejsze standardowe warunki sprzedaży i dostawy podlegają prawu polskiemu i są interpretowane zgodnie z przepisami tego prawa

Odpowiedzialność za wady
Klient i firma RPC Superfos Poland sp. z o.o. – na podstawie art. 558 § 1 k.c. wyłączają odpowiedzialność RPC Superfos Poland sp. z

11.1

Klient nie może przenieść swoich praw ani obowiązków wynikających z zawartej umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej

z wyłączeniem obowiązywania Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG).
18.2

Wszelkie spory, kontrowersje lub różnice, które mogą zaistnieć pomiędzy Stronami w wyniku lub w odniesieniu do, lub w związku z

o.o. z tytułu rękojmi.

niniejszą Umową lub też w zakresie jej naruszenia, które nie zostaną rozstrzygnięte dobrowolnie, będą rozstrzygane przez właściwe

Na Kliencie ciąży obowiązek niezwłocznej kontroli dostarczonego towaru w momencie dostawy.

dla siedziby RPC Superfos Poland sp. z o.o. – polskie sądy powszechne.

