
Ogólne Warunki Sprzedaży towarów Mimas Technik obowiązujące od 09.05.2017

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży 
towarów oferowanych przez Mimas Technik F.P.H. Producent Opakowań Kartonowych 
Mirosław Staśko z siedzibą w 32-020 Wieliczka, ul. Narutowicza 24, REGON 350735880 
zwanym dalej Mimas Technik.

2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również OWS, stanowią integralną część 
wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Mimas Technik.

§ 2. Składanie zamówień i zawarcie umowy

1. Kupujący złoży zamówienie na piśmie (mail, fax, lub w inny sposób). W przypadku 
złożenia zamówienia ustnego, Kupujący ponosi ryzyko związane z błędami przy tego typu
komunikacji (ilość, rozmiar, typ opakowania, rodzaj użytego surowca). Kupującemu 
przysługuje w takiej sytuacji jedynie prawo reklamacji jakościowej na zasadach 
określonych w § 10.

2. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego. Umowa zostaje 
zawarta, jeśli Mimas Technik powiadomi Kupującego o przyjęciu jego zamówienia. 
Powiadomienie nastąpi pocztą elektroniczną, faxem lub w inny sposób przyjęty przy 
zawieraniu tego rodzaju umów. OWS będzie wiązać Mimas Technik i Kupującego, o ile 
strony odrębnie, w formie pisemnej nie ustalą inaczej.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej oferty 
handlowej oraz OWS.

§ 3. Oferty, wzorce

Oferty na towary Mimas Technik mają charakter wyłącznie informacyjny (tzn. umowa 
zawierana jest w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Mimas Technik). 
Wzorce oraz próbki opakowań i tektury mają charakter materiałów poglądowych.

§ 4. Warunki płatności

1. Zapłata za towar powinna nastąpić w ustalonym terminie. Termin ten w każdym 
przypadku jest określony w dniach i liczony od daty wystawienia faktury.

2. Kupujący staję się właścicielem zamówionego towaru w momencie całkowitej zapłaty 
za ten towar. Jeśli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie Mimas Technik 
jest uprawnione do żądania zwrotu towarów niezapłaconych. Mimas Technik może 



również żądać odszkodowania jeśli towar został zużyty lub uszkodzony.

3. W przypadku nieterminowej zapłaty Mimas Technik jest uprawniony do dochodzenia 
obok należności głównej również odsetek za opóźnienie, zwrotu kosztów sądowych, 
egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz kosztów windykacji.

4. Postępowanie reklamacyjne nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za 
dostarczony towar bądź za jego część.

5. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Mimas Technik 
o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub adresu korespondencyjnego. Brak 
zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu 
lub też w podpisanych umowach lub innych porozumieniach, uważane są za skuteczne.

§ 5. Warunki dostawy 

1. Dostawa towaru realizowana jest na podstawie zamówienia oraz ustaleń w ofercie 
handlowej, jeśli strony nie umówiły się inaczej towar Mimas Technik sprzedawany jest 
ex works.

2. Zamówiony przez Kupującego towar który nie może być dostarczony lub odebrany 
przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Kupującego w ustalonym czasie, będzie
przechowywany na magazynie Mimas Technik lub w magazynie osób trzecich na koszt 
Kupującego i na jego ryzyko.

3. W przypadku gdy Mimas Technik zrealizuję ustaloną wcześniej dostawę a Kupujący 
zgłosi brak możliwości odbioru towaru, Kupujący zostanie obciążony kosztami transportu
w obie strony.

4. W przypadku gdy transport realizowany jest za pomocą firmy kurierskiej lub 
spedycyjnej, towar zostanie przygotowany do wysyłki przez Mimas Technik w terminie 
zgodnym z wcześniejszymi ustaleniami. Mimas Technik nie odpowiada za ewentualne 
opóźnienia w transporcie wynikające z działania firm zewnętrznych.

5. W przypadku istnienia po stronie Kupującego przeterminowanych płatności, realizacja
zamówień może zostać wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.

§ 6. Termin realizacji

1. Termin realizacji jest ustalany indywidualnie zależnie od stopnia skomplikowania 
zlecenia, oraz aktualnych warunków.

2. Mimas Technik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby zamówiony towar 
dostarczyć bez opóźnienia, jednak opóźnienia w dostawie towarów nie mogą być 
podstawą jakichkolwiek roszczeń Kupującego wobec Mimas Technik, w szczególności 
roszczeń o odszkodowanie bądź o odstąpienie od umowy.



3. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Mimas Technik nastąpiła wskutek siły 
wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawie szkody wynikłej z 
niewykonania bądź nienależnego wykonania zobowiązania. Mimas Technik ma obowiązek
niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały 
niemożność realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się 
m.in. niezawinione przez Mimas Technik zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, 
ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, brakiem 
energii elektrycznej itp.

§ 7. Obrót paletami

1. O ile strony nie ustaliły inaczej towar dostarczany jest na paletach zwrotnych.

2. W przypadku nie zwrócenia palet przez  okres dłuższy niż 6 miesięcy, Kupujący 
zostanie obciążony ich kosztami w wysokości 10 zł netto / paleta, oraz 40 zł netto / 
paleta EURO

§ 8. Narzędzia (dotyczy opakowań kartonowych)

1. Wykrojniki opłacone przez Kupującego stają się jego własnością. Są przetrzymywane 
na magazynie Mimas Technik, chyba że strony umówią się inaczej.

2. Wykrojniki po upływie 5 lat mogą wymagać regeneracji, lub wymiany na nowe. Koszt 
regeneracji lub wymiany na nowy ponosi Kupujący.

3. W przypadku gdy dany wykrojnik nie jest używany przez okres dłuższy niż 2 lata, 
Mimas Technik wystosuje do Kupującego pismo z prośbą o decyzję czy narzędzie  ma 
zostać zutylizowane, czy też zostanie przez Kupującego odebrane. W przypadku braku 
odpowiedzi przez 30 dni kalendarzowych wykrojnik zostanie zutylizowany.
Pismo zostanie wysłane mailem, lub faxem.

4. Klisze do sitodruku przetrzymywane są przez okres 5 lat, po tym czasie wymagają 
wykonania ich ponownie. Jeśli klisze nie są używane przez okres 2 lat, są utylizowane.

5. Mimas Technik nie archiwizuje projektów nadruku, Kupujący powinien archiwizować 
projekty we własnym zakresie.

§ 9. Cechy zamówionych towarów (dotyczy opakowań kartonowych)

1. Tolerancja ilości w dostawie +/- 10%, oddzielnie dla każdej pozycji.

2. Tolerancje wymiarów opakowań:



a) Fala E +/- 1,5 mm
b) Fala B +/- 3 mm
c) Fala C +/- 4 mm
d) Fala BE +/- 5 mm
e) Fala BC +/- 7 mm

3. Mimas Technik nie zapewnia identyczności koloru papieru użytego przy produkcji 
zamówionych opakowań.

4. Tolerancja gramatury wynosi +/- 5%

5. Opakowania oraz tektura są bardzo wrażliwe na zbyt dużą lub zbyt małą wilgotność. 
Zbyt duża powoduje mniejszą sztywność opakowania, zbyt mała pękanie wierzchnich 
warstw.

6. Wymiary opakowań podawane są w mm. Zapisywane są w kolejności długość, 
szerokość, wysokość, przy czym długość i szerokość określają podstawę opakowania.

7. Jeśli strony nie ustaliły inaczej, podane wymiary opakowań traktowane są jako 
wymiary wewnętrzne.

§ 10. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Mimas Technik niezwłocznie i na piśmie

2. W przypadku uszkodzenia opakowań w transporcie, adnotacja o tym fakcie powinna 
zostać umieszczona na dokumencie dostawy, oraz podpisana przez kierowcę który daną 
dostawę realizował.

3. Reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać w terminie 14 dni od daty dostawy.

4. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez 
Kupującego prawa do reklamacji.

5. Mimas Technik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie 
rozładunku.

6. Mimas Technik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym 
użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego

§ 11. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy 
polskiego prawa.



2. Mimas Technik i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów. 
W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do 
rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Mimas Technik na 
dzień wytoczenia powództwa.

3. Kupujący wyłącza niniejszym stosowanie własnych warunków zakupu przy 
wykonywaniu umowy z Mimas Technik.


