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OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

A. Wstęp

B. Oferty i zamówienia

C. Dostawa lub odbiór towaru

D. Płatność

Dla wszystkich transakcji zawieranych z Leszczyńską Fabryką Pomp Sp. z o.o. w Lesznie (LFP) na dostawę pomp, urządzeń pompowych
i armatury obowiązują poniższe warunki. Inne warunki zaproponowane przez Kupującego ważne są tylko wtedy, jeśli zostaną przez
LFP pisemnie potwierdzone.

Zgoda Kupującego na warunki sprzedaży podane poniżej zostaje ostatecznie domniemana przy braku jego pisemnego sprzeciwu
w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia lub przyjęcia przez Kupującego całości lub części zamówionego towaru.

Oferty handlowe i informacje na temat produktów LFP nie stanowią podstawy zawarcia umowy. Złożone na ich podstawie
zamówienia wymagają potwierdzenia z podaniem terminu dostawy. Gdy termin dostawy zostanie przekroczony o 14 dni,
Kupującemu przysługuje prawo wyznaczenia nowego terminu lub odstąpienia od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

1. Towar jest dostarczany lub odebrany w wykonaniu opisanym w katalogu lub ofercie. LFP zastrzega sobie możliwość niewielkich
zmian technicznych wynikających z postępu technicznego.
2. Termin dostawy lub odbioru jest ustalony każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia. Zamówione towary dostępne będą
w magazynie LFP od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 z wyjątkiem dni wolnych ustawowo.
3. Dostawy zakupionych przez Kupującego towarów nie są obowiązkiem LFP.
4. LFP może dostarczyć towar za pośrednictwem przewoźnika na koszt Kupującego na Jego pisemne życzenie.
5. LFP dostarczy towar za pośrednictwem przewoźnika na koszt LFP, gdy wartość pojedynczej dostawy do jednego Kupującego
w jednym miejscu w Polsce wynosić będzie powyżej 1000 EUR w cenach netto.
6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na Kupującego z chwilą odebrania przez niego towarów.
7. LFP jest zwolniona z obowiązku wykonania umowy w sytuacji, gdy wystąpiły przeszkody mające charakter siły wyższej, takie jak
w szczególności: pożar, powódź, strajk, wojna, mobilizacja, zakaz eksportu i importu, wstrzymanie (zaprzestanie) produkcji, ustawy
państwowe lub samorządowe, lub inne czynniki, których LFP nie może pokonać, a które uniemożliwiają realizację całej umowy lub jej
części.
8. We wszystkich w/w przypadkach LFP nie jest zobowiązana do wyrównywania jakichkolwiek szkód poniesionych przez Kupującego
wskutek nie wykonania umowy.
9. Dostawy częściowe są dozwolone za zgodą Kupującego.
10. Termin odbioru towaru wynosi 14 dni, licząc od terminu ustalonego w potwierdzeniu zamówienia. Po tym terminie LFP może
wyznaczyć dodatkowy termin odbioru. W przypadku nie dotrzymania w/w terminów, LFP ma prawo odstąpić od umowy
z winy Kupującego i obciążyć Kupującego kosztami wynikającymi ze złożonego zamówienia.
11. Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze Kupującego z tytułu zwłoki lub niezrealizowania dostawy wskutek niemożności
świadczenia przedmiotu umowy przez LFP z powodu naruszenia postanowień umowy lub innego niedozwolonego działania
Kupującego.

1. Faktury wystawiane są w dniu wysyłki towaru lub odbioru i płatne według ustalonych przez Strony warunków.
2. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto bankowe LFP.

E. Zastrzeżenia własności towaru

F. Ryzyko utraty i uszkodzenia, reklamacje

G. Zgodność dostawy

Towar pozostaje własnością LFP, aż do zapłaty wszystkich roszczeń wynikających z zawartej umowy.

1. Przewozy związane z ewentualnymi zwrotami odbywają się na ryzyko Kupującego, jeśli wyraźnie nie uzgodniono inaczej.
2. Jeśli na życzenie Kupującego potwierdzone przez LFP, towar ma być dostarczony do wskazanego miejsca, to ryzyko przypadkowej
utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania towaru przewoźnikowi (spedytorowi) z magazynu LFP.
3. Szkody transportowe wymagają udokumentowania przez Kupującego w celu dochodzenia stosownych odszkodowań od
przewoźnika (spedytora).

1. LFP jest zobowiązana wysłać towary według ilości, jakości i w asortymencie zgodnym z potwierdzeniem zamówienia, złożonego
przez Kupującego.
2. LFP jest odpowiedzialna za wszelkie niezgodności dostarczonych towarów (w szczególności za: niedobory i nadwyżki towaru oraz
towar nie zamówiony przez Kupującego). Stwierdzone niezgodności, opisane w protokole i potwierdzone przez przewoźnika będą

podstawą do rozpatrzenia zasadności reklamacji Kupującego.
3. Kupujący zobowiązuje się zgłosić LFP wszelkie niezgodności w dostawie towaru w terminie 3 dni roboczych od dnia przyjęcia
dostawy.
4. Wszelkie niezgodności w dostawie Kupujący będzie zgłaszał LFP w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
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H. Anulowanie zamówienia

I. Gwarancje i reklamacje

1. Anulowanie złożonego zamówienia przez Kupującego jest skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie dokonane poprzez
zawiadomienie LFP na piśmie:
a) dla towarów z grupy A i B wyszczególnionych w cenniku LFP na 7 dni przed datą potwierdzonej dostawy,
b) dla towarów z grupy C wyszczególnionych w cenniku LFP lub towarów niestandardowych (tj. spoza katalogu) każdorazowo po
uprzednim pisemnym zobowiązaniu Kupującego do pokrycia rzeczywistych kosztów poniesionych przez LFP na wyprodukowanie
towaru będącego przedmiotem rezygnacji na dzień tej rezygnacji.

1. Strony ustalają, że LFP udzieli Kupującemu na piśmie gwarancji, co do jakości sprzedawanego przez siebie towaru.
2. Warunki odpowiedzialności gwarancyjnej LFP jak i procedury postępowania każdorazowo zawarte są w „Karcie Gwarancyjnej”
załączonej do sprzedawanego towaru.
3. Wypełnianie obowiązku gwaranta w zakresie określonym „Kartą Gwarancyjną” spoczywa na LFP i jego autoryzowanych
punktach serwisowych. Wykaz tych punktów podawany będzie każdorazowo w kartach gwarancyjnych.
4. W ramach udzielonej gwarancji wykluczone zostają roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód powstałych poza samym
towarem.
5. W związku z udzieloną gwarancją, Strony wyłączają uprawnienia z tytułu rękojmi.

Zwrot towaru jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu przez Strony warunków zwrotu.

Sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego jest sąd miejscowo właściwy dla LFP.

J. Zwrot towaru

K. Właściwość sądu
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