Ogólne warunki umów
zawieranych przez Medicus Sp. z o.o., jako Sprzedawcą, z innymi
kontrahentami, jako Kupującymi.
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§ 1.
Zakres stosowania.
Do umów sprzedaży zawieranych przez Medicus Sp. z o.o. jako Sprzedawcą z
Kupującymi będącymi kontrahentami, stosuje się wyłącznie niniejsze warunki
sprzedaży Medicus Sp. z o.o. (dalej: OWS) i wiążą one Sprzedawcę i Kupującego z
chwilą zawarcia umowy sprzedaży.
Regulaminy, wzorce umów, ogólne warunki umów drugiej strony umowy sprzedaży
(Kupującego) zawartej z Medicus Sp. z o.o. nie wiążą Medicus Sp. z o.o. i ich
stosowanie do tych umów zostaje w całości wyłączone.
Niniejszych ogólnych warunków sprzedaży nie stosuje się do umów zawieranych z
konsumentami.
Przedmiotem sprzedaży, do których stosuje się te warunki, są rzeczy ruchome
(dalej: „Towar”), których sprzedawcą jest Medicus Sp. z o.o. w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej.
Towar – przedmiot sprzedaży - rzecz ruchoma określona: nazwą handlową,
numerem katalogowym, oznaczeniem parametrów, opisem technicznym, ceną,
warunkami zapłaty i terminami dostaw, z tym zastrzeżeniem, że tak sporządzone
przez Sprzedawcę; wykazy/katalogi/ogłoszenia/reklamy/cenniki Towarów nie
stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego, a jedynie
zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art.71 kodeksu cywilnego;
Termin związania ofertą: termin, w ciągu którego oferent oczekuje odpowiedzi na
ofertę (oświadczenia o przyjęciu oferty), po upływie którego oferta przestaje
wiązać oferenta,
Niniejsze ogólne warunki stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży
zawartej z kontrahentami przez Medicus Sp. z o.o. bez względu na tryb jej
zawarcia.
W części nieuregulowanej tymi warunkami stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany tych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 2.
Zawarcie umowy.
Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi, jeżeli:

Złożona zostanie, sporządzona pod rygorem nieważności pisemna, podpisana
przez osobę uprawnioną do zawierania umów, oferta zawarcia umowy
sprzedaży/kupna określonego Towaru (tryb ofertowy).
2. Oferta musi minimalnie zawierać:
a) dokładne oznaczenie Sprzedawcy,
b) dokładne oznaczenie Kupującego,
c) nazwę Towaru,
d) numer katalogowy (jeśli dotyczy),
e) cenę i termin zapłaty.
f)
ilość,
g) termin dostawy,
h) termin związania ofertą.
3. Oferta może być doręczona Sprzedawcy bezpośrednio w jego siedzibie, albo
przesłana na jego adres pocztą lub faksem na numer: 71/34 72 111, albo e-mailem
na adres: info@medicus.com.pl, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku
przesłania oferty faksem lub e-mailem, oferta nie wiąże żadnej ze stron, jeżeli
adresat oferty niezwłoczne, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych,
nie potwierdzi oferentowi, że ofertę otrzymał.
4. W terminie wyznaczonym w ofercie (Termin związania ofertą), pisemnie pod
rygorem nieważności adresat oferty złoży oferentowi oświadczenie o przyjęciu
oferty.
5. Brak oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 tego paragrafu oznacza, że oferta nie
została przyjęta i do zawarcia umowy nie doszło.
6. Niniejsze OWS stanowią integralną część umowy zawartej w trybie ofertowym.
7. Do zawarcia umowy może też dojść w każdym innym niż ofertowy trybie objętym
kodeksem cywilnym.
8. W każdym przypadku zawarcia umowy w innym trybie niż ofertowy, niniejsze OWS
również stanowią integralną zawartej umowy.
9. Jeżeli przyjęta oferta, albo postanowienia zawarte w innym niż ofertowy trybie
zmieniają postanowienia niniejszych OWS, stosuje się postanowienia zawarte w
przyjętej ofercie lub odmiennie uregulowane przez Strony w umowie zawartej w
innym trybie.
10. Każda ze stron może odstąpić od umowy lub częściowo od realizacji
zleceń/zamówień/dostaw częściowych w trybie art.491 i nast. k.c.
11. Od zawartej umowy, na innej niż wskazana w punkcie 10 tego paragrafu
podstawie, można odstąpić tylko wówczas, jeżeli taką możliwość przewidują te
OWS, lub przewidziana została w przyjętej ofercie, albo w umowie zawartej w
innym niż ofertowy trybie.
§ 3.
Dostawa.
1. O ile nic innego nie wynika z przyjętej oferty, albo umowa została zawarta w innym
trybie niż ofertowy, ale Strony terminu dostawy nie uzgodniły, termin dostawy
wynosi:
a) w przypadku, gdy Towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy - do 7 (siedmiu)
dni od dnia zawarcia umowy,
b) w przypadku konieczności sprowadzenia Towaru z krajów UE lub Szwajcarii: do 4
tygodni od daty zawarcia umowy,
2. W przypadku powstania po stronie Kupującego należności przeterminowanych za
poprzednie dostawy, Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z realizacją kolejnych
dostaw, bez względu na to, czy są to kolejne dostawy z tej samej, czy z innej
umowy.
3. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności Towaru przejdzie na Kupującego
dopiero z chwilą zapłaty całości ceny.
4. O ile nic innego nie wynika z przyjętej oferty, albo umowa zostaje zawarta w innym
trybie niż ofertowy, a Strony miejsca dostawy nie uzgodnią, miejscem dostawy jest
siedziba Sprzedawcy.
5. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z
chwilą wydania Towaru, a w przypadku powierzenia Towaru przewoźnikowi - z
chwilą wydania Towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego, kto ponosi koszty
transportu.
6. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie powstałe z przyczyn
niezawinionych przez Sprzedawcę.
7. Dostawa następuje z zastrzeżeniem terminowej i prawidłowej dostawy własnej
Sprzedawcy.
§ 4.
Zapłata ceny.
1. O ile nic innego nie wynika z przyjętej oferty, albo umowa została zawarta w innym
trybie niż ofertowy, ale Strony terminu zapłaty ceny nie uzgodniły, termin ten
wynosi 14 dni.
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Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu.
O ile nic innego nie wynika z przyjętej oferty wyłączną formą zapłaty ceny jest
przelew kwoty ceny na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w fakturze VAT,
a potrącenie kwoty ceny możliwe jest wyłącznie z wierzytelności stwierdzonej
prawomocnym wyrokiem sądowym.
4. Za datę zapłaty uważa się datę uznania kwotą ceny rachunku bankowego
Sprzedawcy.
5. Za opóźnienie w zapłacie ceny Sprzedawca będzie naliczał odsetki w wysokości
ustawowej.
6. Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności bez pisemnej pod rygorem
nieważności zgody drugiej Strony, za wyjątkiem wierzytelności stwierdzonych
prawomocnym wyrokiem sądowym.
§ 5.
Rękojmia.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana
stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a
także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji
lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest
odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w
chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej
w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
O ile nic innego nie wynika z przyjętej przez Sprzedawcę oferty, albo umowa została
zawarta w innym trybie niż ofertowy, ale Strony nie uzgodniły warunków rękojmi,
Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w
kodeksie cywilnym z następującymi zastrzeżeniami i ograniczeniami:
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Kupujący traci wszelkie uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli w
terminie do 7 dni od daty wydania towaru nie zbadał z należytą starannością
Towaru, zwłaszcza w zakresie wymienionym w art. 556/1 § 1 i 3 kodeksu
cywilnego.
Kupujący w każdym przypadku, zgłaszając wadę Towaru zobowiązany jest, pod
rygorem utraty uprawnień z rękojmi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
kolejnych 7 dni roboczych od daty zgłoszenia ujawnienia wady, dostarczyć Towar
do siedziby Sprzedawcy.
Kupujący w żadnym wypadku nie może żądać obniżenia ceny.
Kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli:
wada jest nieistotna,
Sprzedawca – według własnego wyboru - usunie wadę, albo wymieni Towar na
wolny od wad w terminie 21 dni roboczych od dostarczenia Sprzedawcy wadliwego
Towaru (pkt. 2 tego paragrafu), o czym zawiadomił niezwłocznie Kupującego.
Kupujący może odstąpić od umowy wyłącznie wtedy, jeżeli Sprzedawca uznał
zgłoszenie wady stosownie do treści lit. „b” pkt 5 tego paragrafu, ale w terminie
wady nie usunął, lub nie wymienił Towaru na wolny od wad. Kupujący wyznaczy
wówczas Sprzedawcy, na piśmie pod rygorem nieważności, dodatkowy, co
najmniej siedmiodniowy termin do usunięcia wady, albo wymiany Towaru na wolny
od wad (odpowiednio do lit. „b” pkt 5 tego paragrafu), a po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu, może od umowy odstąpić. Oświadczenie o odstąpieniu od
umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.
Jeżeli Kupujący stosownie do treści punktu 6 tego paragrafu odstąpił od umowy,
może żądać naprawienia szkody, którą poniósł, a w szczególności może żądać
zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i
ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim
nie odniósł korzyści z tych nakładów, nie więcej jednak niż łącznie do wysokości
5% ceny netto wadliwego Towaru, w zakresie którego odstąpił od umowy.
§6
Gwarancja.
Udzielenie gwarancji następuje wyłącznie odrębnym dokumentem „Kartą
Gwarancyjną”, zawierającą oświadczenie gwarancyjne określające obowiązki
gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma
właściwości określonych w tym oświadczeniu.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn
tkwiących w sprzedanej rzeczy.
Jeżeli producent nie udzielił gwarancji, gwarancji może udzielić Sprzedawca na
warunkach i w zakresie określonym Kartą Gwarancyjną.
Karta Gwarancyjna wydawana jest Kupującemu w dniu wydania Towaru.
W zakresie nieuregulowanym Kartą Gwarancyjną do gwarancji stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 7.
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za inne niż opisane w punkcie 6 paragrafu 5
szkody powstałe w skutek zawinionego przez Sprzedawcę niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy maksymalnie do wysokości 5% ceny netto
Towaru objętego umową.
Do odpowiedzialności odszkodowawczej Sprzedawcy, z zastrzeżeniem punktu 1
tego paragrafu, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
Łączna suma odszkodowania z jednej umowy, z której powstały roszczenia
odszkodowawcze, bez względu na ich podstawę, nie może przekroczyć kwoty 5 %
ceny netto Towaru z tej umowy.
§ 8.
Serwis techniczny.
Sprzedawca zapewnia techniczny serwis gwarancyjny przez okres i w zakresie
ustalonym Kartą Gwarancyjną.
Sprzedawca zapewni odpłatny serwis techniczny Towaru lub wskaże inny podmiot
świadczący takie usługi.
Świadczenie odpłatnego serwisu technicznego wymaga zawarcia odrębnej
umowy.
§ 9.
Postanowienia końcowe.
Niniejsze OWS zostały opublikowane przez Sprzedawcę na stronie internetowej
www.medicus.com.pl, co jest równoznaczne z ich udostępnieniem Kupującemu
przed zawarciem umowy.
Kupujący ma możliwość pobrania OWS ze strony internetowej Sprzedawcy,
przechowywania ich oraz odtwarzania.
Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
Spory wynikające z umów zawartych pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przed
sądem właściwym według siedziby Sprzedawcy.
Miejscem wykonania umowy, jak i wynikających z nich obowiązków/zobowiązań
częściowych (poszczególnych zobowiązań/obowiązków) jest siedziba Sprzedawcy.
Wersja obowiązująca od: 02/10/2017

