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1. Zakres obowiązywania OWH

 1.1. Transakcje handlowe sprzedaży towarów RINGER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
 Spółka komandytowa z siedzibą w miejscowości Kawnice Kolonia - zwaną dalej RINGER, realizo- 
 wane są wyłącznie na podstawie poniższych OWH, o ile zostały one zawarte z przedsiębiorcą
 w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (k.c.). Na podstawie niniejszych OWH RINGER nie  
 zawiera umów z konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
 1.2. Ilekroć w OWH występuje pojecie „Sprzęt”, rozumie się przez to szalunki, elementy szalunków,  
 rusztowania, osprzęt i inne rzeczy ruchome, znajdujące się w ofercie handlowej RINGER.
 1.3. Ilekroć w OWH występuje pojęcie RINGER, rozumie się przez to spółkę działająca pod firmą  
 RINGER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w miejsco- 
 wości Kawnice Kolonia, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000709924. 

2. Zawarcie umowy

Zawarcie umowy następuje według następującej procedury:
 1) RINGER przygotowuje ofertę sprzedaży Sprzętu w oparciu o telefoniczne, mailowe lub 
 przesłane droga faksową zapytanie Zamawiającego. Oferta ma postać oświadczenia lub faktury  
 proforma i może być przesłana Zamawiającemu za pośrednictwem poczty, faksem lub mailem.
 2) zawarcie umowy następuje poprzez:
 - wpłacenie przez Zamawiającego całości ceny po otrzymaniu oferty,
 o której mowa wyżej lub 
 - przez wpłacenie części ceny (zadatku) po otrzymaniu oferty, o której mowa wyżej,
 - poprzez złożenie podpisu przez Zamawiającego na fakturze proforma (również podpisanie  
 faktury proforma i przesłanie skanu dokumentu emailem),
 - złożenie przez Zamawiającego emailem oświadczenia obejmującego akceptację faktury pro-
 forma.

Po ziszczeniu się okoliczności, o których mowa w powyższym ust. 2 pkt 2 dochodzi do zawarcia umowy 
sprzedaży, która jest wiążąca dla stron również wówczas, gdy Zamawiający podejmuje czynności związa-
ne z zamiarem zawarcia umowy leasingu w celu sfinansowania zakupu sprzętu. Zwolnienie ze skutków 
zawartej umowy sprzedaży w związku z późniejszym zawarciem przez Zamawiającego umowy leasingu, 
może mieć miejsce tylko w przypadku wyraźnej zgody RINGER, wyrażonej w formie pisemnej lub ema-
ilowej.
RINGER nie ponosi odpowiedzialności za zmianę parametrów technicznych sprzętu przez jego produ-
centa dokonaną po dniu przygotowania oferty. 
Zamawiający przed złożeniem pierwszego zamówienia powinien dostarczyć kopie dokumentów 
rejestrowych potwierdzających jego status jako przedsiębiorcy (odpowiednio wpis do ewidencji działal-
ności gospodarczej lub wyciąg z KRS, zaświadczenie o numerze NIP i dokument potwierdzający nada-
nie numeru statystycznego REGON).
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3. Zadatek

 3.1. Zadatek dany przy zawarciu umowy (zgodnie z powyższym pkt 2 ppkt 2 OWH) ma to
 znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez Zamawiającego (nie zapłacenie reszty ceny,
 nie odebranie towaru) RINGER będzie mógł bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy  
 odstąpić i otrzymany zadatek zachować.
 3.2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet ceny.

4. Ochrona prawna własności intelektualnej. Poufność

RINGER zastrzega sobie wyłączność na wszelkich polach eksploatacji praw autorskich do Sprzętu i 
dokumentów przekazywanych Zamawiającemu np.: ilustracji, fotografii, projektów, rysunków, kalkulacji, 
instrukcji montażu i certyfikatów.

5. Terminy
 
 5.1. Realizacja zamówień następuje w terminie 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy, chyba  
 że indywidualna umowa stanowi inaczej. W przypadku modyfikacji zamówienia przez Zamawia- 
 jącego za zgodą RINGER, wskazany wyżej termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia  
 otrzymania przez RINGER pisemnego lub mailowego potwierdzenia modyfikacji zamówienia, 
 ze wskazaniem dokonywanych zmian. Z powodu przerwy technologicznej producenta, bieg  
 terminu 21-dniowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, przez okres od 20  
 grudnia do 10 stycznia każdego roku. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku
 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5.2. Termin realizacji oznacza datę gotowości materiału do odbioru towaru ze składu RINGER, 
 o ile strony nie ustalą innej formuły bazy dostawy.
 5.3. Terminowość realizacji zamówień objęta jest zastrzeżeniem prawidłowych i terminowych  
 dostaw poddostawców, chyba że nieprawidłowe i nieterminowe dostawy zostały przez RINGER  
 zawinione.
 5.4. Terminy realizacji zamówień ulegają automatycznie przedłużeniu w przypadku zaistnienia  
 okoliczności, na które RINGER nie ma wpływu np: siły wyższej, porzucenia pracy, strajku, lokautu,  
 zakazów władz publicznych, problemów energetycznych, transportowych oraz przerwy w ruchu  
 zakładu.

6. Ceny

Ceny sprzętu RINGER podawane są w EURO. Ceny podawane w złotych (PLN) mają jedynie charakter 
informacyjny. Zamawiający obowiązany jest zapłacić równowartość EURO w złotych polskich według 
kursu walut Sprzedaży Pieniądza ogłaszanego przez Bank Santander z dnia całkowitej zapłaty za towar. 
Jeżeli w różnych porach dnia ogłaszane są przez w/w Bank kursy EURO w różnej wysokości, miarodajny 
jest pierwszy kurs podawany po godzinie 12:00. Jeżeli dniem całkowitej zapłaty za towar jest sobota, 
niedziela lub inny dzień wolny od pracy, miarodajny jest kurs z następnego dnia roboczego.
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7. Środki i warunki płatności
 
 7.1. Zapłata za świadczenia RINGER następuje w formie pieniężnej, bezgotówkowo na rachunek  
 bankowy RINGER wskazany na fakturze lub gotówkowo w kasie RINGER. 
 W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są wzajemne kompensaty zobowiązań.
 7.2. Potrącenia są możliwe wyłącznie w przypadku uznania przez RINGER roszczeń za bezsporne  
 i wymagalne.

8. Niewypełnienie zobowiązania przez Zamawiającego

 8.1. Skutkiem niewykonania zobowiązania do zapłaty ceny w umówionym terminie przez 
 Zamawiającego jest – według wyboru RINGER:
 - możliwość odstąpienia przez RINGER od umowy i zatrzymanie zadatku oraz żądanie zwrotu  
 wydanego sprzętu, zapłaty kwoty pieniężnej, o której mowa w pkt 15, a także odszkodowania  
 uzupełniającego w przypadku poniesienia szkód przewyższających wartość tej kwoty,
 - żądanie zapłaty pozostałej części ceny,
 Prawo do odstąpienia przysługuje RINGER do 31.12.2023 r.
 8.2. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w odbiorze towaru RINGER będzie miał prawo  
 obciążyć Zamawiającego kosztami magazynowania w wysokości 1% + VAT wartości zamówionego  
 towaru za 1 dobę opóźnienia. Prawo to przysługuje niezależnie od uprawnień wskazanych
 w powyższym pkt. 8.1.
 8.3.  Jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą całości lub części ceny, RINGER naliczy odsetki za  
 czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem  
 okoliczności, za które Zamawiający odpowiedzialności nie ponosi. Przez pierwsze 14 dni opóźnie- 
 nia RINGER nalicza odsetki w wysokości odsetek ustawowych, od 15-ego dnia opóźnienia   
 RINGER nalicza odsetki w wysokości odsetek maksymalnych.
 8.4. Jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą całości lub części ceny za okres dłuższy niż 7 dni,  
 RINGER ma prawo obciążyć go kwotą 100 zł za każde wezwanie do uiszczenia brakującej części  
 ceny.
 8.5. Niżej wymienione okoliczności zwalniają Strony z wszelkiej odpowiedzialności za zerwanie  
 umowy. Są to: siła wyższa i wszelkie inne okoliczności, nad którymi strony nie maja kontroli, takie  
 jak konflikty pracownicze, restrykcje celne, walutowe i energetyczne, powszechne niedobory  
 towaru, nadzwyczajne decyzje władz oraz braki i opóźnienia realizacji zamówień przez dostaw- 
 ców RINGER, wynikające z któregokolwiek z opisanych wyżej powodów.
 Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy począwszy od 20.03.2020 zmian kursu walut , bowiem 
 w obecnych realiach związanymi z Pandemią, obie strony bowiem mają świadomość ryzyka  
 realizacji kontraktu .
 8.6. Strona, która będzie powoływać się na okoliczności wymienione w punkcie 8.5. jest zobowią- 
 zana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony o ich zaistnieniu i ustaniu pod  
 rygorem utraty uprawnienia.
 8.7. W żadnej z wyżej wymienionych sytuacji w punkcie 8.5 nie uważa się, że Sprzedający nie  
 wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania i nie przyznaje się Kupującemu prawa do żąda- 
 nia odszkodowania lub kar umownych.
 8.8. W przypadku wycofania zamówienia na podstawie punktu 8.5 nabywca zobowiązany jest do  
 pokrycia wszystkich kosztów sprzedającego z tym związanych.
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9. Przeniesienie ryzyka i ekspedycja

Ryzyko związane z dostarczaniem sprzętu przechodzi na Kupującego wraz z jego wydaniem spedytoro-
wi względnie samemu Kupującemu, chyba że umowa indywidualna reguluje takie zasady szczegółowo.

10. Odbiór Sprzętu

Odbiór sprzętu następuje w magazynie RINGER, za pokwitowaniem, chyba że umowa indywidualna 
reguluje takie zasady szczegółowo. RINGER ma prawo odmówić wydania sprzętu, jeżeli Zamawiający nie 
uiści w całości ceny za odbierany sprzęt.
W razie uzgodnienia, iż odbiór sprzętu następuje w innym miejscu niż magazyn RINGER, Zleceniodawca 
jest odpowiedzialny za natychmiastowy rozładunek towaru. Nieuzasadniony czas oczekiwania na rozła-
dunek obciąża Zleceniodawcę.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

 11.1. RINGER ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślności i rażącego niedbalstwa,  
 włącznie z umyślnością i rażącym niedbalstwem przedstawicieli i osób, którym powierzono  
 wykonanie umowy.
 11.2. Budowanie konstrukcji z wyrobów RINGER może odbywać się wyłącznie przy uwzględnianiu  
 zaleceń zawartych w obowiązujących w RINGER instrukcjach montażu i użytkowania. Niedopusz- 
 czalne jest stosowanie Sprzętu RINGER przy użyciu części innych producentów; odpowiedzial- 
 ność RINGER jest w takim przypadku wyłączona.
 11.3. RINGER oświadcza, że prezentacja produktów na stronach Serwisu nie stanowi oferty 
 w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma wyłącznie cel informacyjny. Zdjęcia produktów 
 /aranżacji mają charakter poglądowy i ilustracyjny, a rzeczywisty ich wygląd i kolor może odbiegać  
 od prezentowanego na zdjęciach.
 11.4. RINGER zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych parametrów technicznych produktów,  
 a także ich wyglądu. Firma nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają  
 braków lub błędów. Aranżacje, a także elementy aranżacji przedstawione na stronach Serwisu 
 nie stanowią oferty handlowej RINGER.

12. Zastrzeżenie własności

 12.1. Sprzedaż sprzętu następuje z zastrzeżeniem własności RINGER, do czasu wypełnienia  
 umownych zobowiązań z tytułu zapłaty ceny.
 12.2. Sprzęt nie może być przedmiotem zastawu, ani innych obciążeń na rzecz osób trzecich, do  
 czasu wypełnienia umownych zobowiązań Kupującego, w szczególności co do zapłaty ceny.

13. Rękojmia

W ramach umów zawartych zgodnie z niniejszymi OWH, odpowiedzialność RINGER z tytułu rękojmi jest 
wyłączona.
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14. Gwarancja

RINGER udziela na dostarczony przez siebie Sprzęt 12-miesięcznej gwarancji.

15. Odstąpienie od umowy 

Po zawarciu umowy odstąpienie od umowy jest niemożliwe, chyba że taką możliwość przewidują 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, niniejsze OWH lub umowa.
Jeżeli którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający 
będzie zobowiązany – niezależnie od zatrzymanej kwoty zadatku - do zapłaty firmie RINGER kwoty 
pieniężnej odpowiadającej 30% wartości zamówienia brutto.

16. Uwagi ogólne

 16.1. W przypadku nieskuteczności prawnej poszczególnych postanowień umowy, pozostałe  
 pozostają w mocy.
 16.2. Oczywiste błędy, błędy pisarskie i rachunkowe nie mają wpływu na ważność i skuteczność  
 umów.
 16.3. RINGER nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku sprzedaży towarów  
 lakierowanych, malowanych za niedomalowania, nacięcia, rysy lub zadrapania itd. sprzedawanego  
 towaru.
 16.4. Spory związane z wykonywaniem umów poddawane są rozstrzygnięciu sądu powszechnego  
 według siedziby RINGER.
 16.5. Wszelkie stosunki prawne, których stroną jest RINGER są kształtowane i podlegają ocenie na  
 podstawie prawa polskiego.
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