OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY I PŁATNOŚCI
1.
Zakres obowiązywania
1) Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy i Płatności mają zastosowanie do
wszystkich dostaw i usług. Wszelkie odstępstwa od tych warunków wymagają
pisemnego uzgodnienia.
2) Wszelkie zmiany nie uzgodnione wyraźnie z Zamawiającym w formie
pisemnej nie wiążą Dostawcy, nawet jeżeli Dostawca wyraźnie nie sprzeciwił
się im niezwłocznie.
2.
Oferty i dokumenty ofertowe.
1) Kosztorysy i oferty wiążą przez okres 21 dni kalendarzowych. Załączone do
oferty dokumenty, takie jak ilustracje, rysunki, wagi i wymiary mają jedynie
charakter orientacyjny, chyba że wyraźnie wskazano, że są wiążące.
2) Dostawca zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do kosztorysów,
rysunków i innych dokumentów.
3.
Udzielenie zlecenia
1) Zlecenie uważa się za udzielone w razie pisemnego potwierdzenia jego
przyjęcia przez Dostawcę; zasada ta obowiązuje także w przypadku zamówień
składanych przez pośredników. Zmiana lub rezygnacja z zamówienia przez
Zamawiającego wymaga pisemnej zgody Dostawcy, która może być
uzależniona od przyjęcia przez kupującego obowiązku wyrównania
poniesionych przez Dostawce kosztów realizacji zamówienia
2) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy, które powstały na skutek
zastosowania się do załączonych przez Zamawiającego dokumentów (np.:
rysunki) lub z powodu niedokładnie lub błędnie przekazanych przez
Zamawiającego danych.
4.
Ceny
1) Podana cena jest ceną ex works, nie zawierającą kosztów przewozu bądź
przesyłki towaru oraz kosztów opakowania.
2) Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.
3) Zmiana ceny spowodowana wzrostem cen materiałów lub podwyżką
wynagrodzeń, które wystąpiły w okresie od zawarcia umowy do jej wykonania
wymaga ponownego uzgodnienia przez Strony.
4) Zamawiający zostanie obciążony kosztami wykonania usług, które nie
zostały uwzględnione w kosztorysie, a których wykonanie jest niezbędne do
realizacji zlecenia bądź usług wykonywanych dodatkowo na żądanie
Zamawiającego. Powyższe ma zastosowanie w szczególności w odniesieniu do
prac ziemnych, prac związanych z tynkowaniem, itp.
5) Podane ceny obowiązują w przypadku normalnego czasu i przy normalnej
wydajności pracy. W przypadku pracy w nocy, w niedziele i święta, jak również
pracy w utrudnionych warunkach cena ulegnie zwiększeniu o wartość
odpowiadającą odpowiednim dodatkom do płacy rzeczywistej.
5.
Płatności
1)
W odniesieniu do wszystkich zleceń - wykluczając sprzedaż gotówkową obowiązują następujące warunki płatności: 1/3 ceny płatna będzie w momencie
udzielenia zlecenia, 1/3 w momencie przystąpienia do realizacji zlecenia, 1/3 w
momencie wystawienia rachunku, gotówką lub bezgotówkowo w formie
przelewu. Inne warunki płatności wymagają pisemnego uzgodnienia.
2)
Wszystkie roszczenia z tytułu płatności stają się wymagalne najpóźniej w
momencie przedłożenia rachunku przez Dostawcę.
3)
W razie zwłoki w terminie płatności nastąpi wstrzymanie dostawy.
4)
Zapłatę akceptem lub wekslem uznaje się za dokonaną dopiero po ich
zrealizowaniu a powstałe w związku z tym koszty i wydatki obciążają płatnika.
5)
W razie opóźnienia w płatności Zamawiający zobowiązany będzie do
zapłaty odsetek ustawowych w wysokości 13 % w skali roku.
6)
W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego warunków płatności
wszystkie niewymagalne jeszcze należności stają się natychmiast wymagalne.
7)
Po upływie dodatkowego 14 dniowego terminu płatności wyznaczonego
Zamawiającemu przez Dostawcę na uregulowanie płatności, Dostawca będzie
uprawniony do odstąpienia od umowy i dochodzenia od Zamawiającego
odszkodowania z tytułu niewykonania zobowiązania.
8)
Przyznanie skonta, również w przypadku dodatkowych ustaleń w tym
zakresie, uzależnione jest od faktu niewystępowania na koncie Zamawiającego
innych nieuregulowanych wobec Dostawcy należności. Możliwa do
skontowania jest jedynie należność obejmująca wartość towaru bez kosztów
transportu lub innych usług.
9)
Strony dopuszczają możliwość dokonywania potrąceń wzajemnych
należności.
10) W razie skierowania do Zamawiającego wezwania do zapłaty z powodu
zwłoki w zapłacie wymagalnych należności, Zamawiający zostanie obciążony
dodatkowo kwotą 12 złotych plus należny podatek vat od każdego wezwania.
6. Dostawa i montaż
1)
Dostawa ex Works zostaje uznana za dokonaną w momencie postawienia
towarów do dyspozycji Zamawiającego w oznaczonym miejscu.
2)
Zamawiający zobowiązany jest przygotować rusztowania, przyłącza
prądu i wody, jeżeli przedmiot zlecenia tego wymaga.
3)
Zamawiający może zażądać dotrzymania ustalonych terminów wykonania
zlecenia tylko wtedy, gdy dostarczył wszelkie niezbędne do wykonania zlecenia
dokumenty, zapewnił Dostawcy możliwość niezakłóconego wykonania prac
oraz uregulował na rzecz Dostawcy należności o których mowa w ust. 5.
4)
Jeżeli rozpoczęcie, kontynuacja lub zakończenie prac opóźnią się z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Dostawca zostaje zwolniony z
obowiązku zachowania ustalonych terminów realizacji zlecenia.
5)
Jeżeli Zamawiający nie będzie współdziałał z Dostawcą, pomimo
wezwania go do podjęcia współpracy, Dostawca może
po uprzednim
wyznaczeniu Zamawiającemu dodatkowego terminu do podjęcia współpracy od
umowy odstąpić oraz dochodzić odszkodowania z tytułu nienależytego
wykonania umowy przez Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od umowy,
Dostawcy przysługuje prawo do dochodzenia wszystkich dotychczas
powstałych po jego stronie kosztów.

6)
Wystąpienie przypadku siły wyższej np.: strajku lub innych nieprzewidzianych
okoliczności w zakładzie Dostawcy lub u jednego z jego poddostawców, zwalnia
Dostawcę z obowiązku zachowania terminu dostawy lub upoważnia go - w przypadku,
gdy dostawa lub usługa stają się niemożliwe do całkowitej lub częściowej realizacji - do
odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji Zamawiającemu nie przysługują żadne
roszczenia odszkodowawcze wobec Dostawcy.
7)
Jeżeli po stronie Zamawiającego powstaną szkody z tytułu zwłoki, za którą
odpowiada Dostawca, Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń odszkodowawczych.
7. Odbiór
1)
Odbiór dostawy lub wykonanej usługi winien nastąpić niezwłocznie po
zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Dostawcę. Zasada ta obowiązuje także w
przypadku odbiorów częściowych.
2)
Jeżeli Zamawiający przystąpił od korzystania z przedmiotu umowy, poddał go
obróbce, wmontował - w całości bądź części – dostawę/usługę uznaje się za odebraną.
3)
W momencie odbioru dostawy/usługi na Zamawiającego przechodzi wszelkie
ryzyko uszkodzenia bądź przypadkowej utraty dostarczonego towaru /wykonanej
usługi.
8.
Gwarancja
1)
Zamawiający będący przedsiębiorcą zobowiązany jest do niezwłocznie, a
Zamawiający będący konsumentem nie później niż w terminie 5 dni roboczych od
daty dostawy, poinformować Dostawcę na piśmie o widocznych wadach dostarczonego
towaru, zawsze przed przystąpieniem do jego obróbki bądź montażu.
2)
Szkody transportowe należy zgłosić Dostawcy natychmiast na piśmie. W
przypadku transportu towaru pociągiem, pojazdami transportu przemysłowego,
własnymi lub innymi środkami transportu, Zamawiający ma obowiązek dopełnić
wszystkich formalności w stosunku do przewoźnika.
3)
Jeżeli dostarczony towar ma wady, Zamawiający może żądać usunięcia wad w
ustawowym terminie. Jeżeli wada nie została usunięta, pomimo przystąpienia przez
Dostawcę do naprawy, Zamawiający może żądać obniżenia ceny lub wymiany towaru
na wolny od wad.
4)
Dostawca udziela gwarancji tylko na dostarczone przez siebie towary lub
wykonane przez siebie usługi. Gwarancji udziela się na okres 2 lat od daty odbioru
towaru lub usługi.
5)
Dostawca nie odpowiada za wady spowodowane przez osoby trzecie np.
pracowników budowlanych.
6)
Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez Zamawiającego z tytułu
naruszenia postanowień umowy, zawinienia w negocjowaniu umowy lub
niedozwolonego działania są wykluczone, chyba że są skutkiem celowego działania lub
rażącego zaniedbania Dostawcy, jego prawomocnego przedstawiciela lub jednego z
jego pracowników.
9.
Odszkodowanie
Odpowiedzialność Dostawcy regulują wyłącznie niniejsze warunki dostaw i płatności.
Wyklucza się wszystkie niewymienione tutaj roszczenia - również roszczenia
odszkodowawcze, niezależenie od tytułu prawnego, chyba że są one skutkiem celowego
działania lub rażącego zaniedbania Dostawcy, jego prawomocnego przedstawiciela lub
jednego z jego pracowników.
10. Zastrzeżenie prawa własności
1)
Do czasu uregulowania przez Zamawiającego wszelkich należności Dostawcy,
Dostawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonych rzeczy.
2)
W przypadku przerobienia rzeczy przez Zamawiającego, zastrzeżenie prawa
własności Dostawcy przenosi się na przedmiot przerobiony. W przypadku połączenia
lub wymieszania dostarczonej przez Dostawcę rzeczy z inną rzeczą, Dostawca nabywa
prawo własności w nowopowstałym przedmiocie w takim udziale, jaki wynika ze
stosunku wartości przedmiotu nowego do wartości przedmiotu dostarczonego przez
Dostawcę.
3)
Zamawiający nie jest uprawniony do rozporządzania towarem objętym
zastrzeżeniem prawa własności niezgodnego z postanowieniami niniejszych ogólnych
warunków dostawy i płatności.
4)
Zamawiający może sprzedać towar objęty zastrzeżeniem prawa własności na
rzecz Dostawcy w ramach zwykłych stosunków handlowych, pod warunkiem nie
zalegania z płatnościami na rzecz Dostawcy, z zastrzeżeniem pkt 5-7.
5)
W razie odsprzedaży towaru , będącego przedmiotem dostawy, Zamawiający
dokonuje na rzecz Dostawcy cesji swoich praw względem nabywcy z tego tytułu.
6)
W przypadku odsprzedaży przez Zamawiającego towaru objętego zastrzeżeniem
prawa własności razem z innym, nie zakupionym u Dostawcy towarem, Zamawiający
dokonuje cesji swoich praw względem nabywcy z tytułu sprzedaży towaru objętego
zastrzeżeniem prawa własności do wysokości wartości dostarczonego towaru
wynikającej z faktury vat.
7)
W przypadku sprzedaży towaru, którego Dostawca jest współwłaścicielem
zgodnie z pkt 2, cesja praw przysługujących Zamawiającemu względem nabywcy
następuje do wysokości wartości udziałów w prawie własności rzeczy przerobionej.
8)
Jeżeli towar objęty zastrzeżeniem prawa własności zostanie wykorzystany przez
Dostawcę w ramach wykonania umowy, punkt 5 i 6 obowiązują w zakresie roszczeń z
tejże umowy.
9)
Na żądanie Dostawcy Zamawiający jest zobowiązany powiadomić nabywcę o
cesji należności - jeżeli Dostawca nie uczyni tego samodzielnie - i przekazać Dostawcy
niezbędne do cesji informacje i dokumenty.
10) Jeżeli wartość istniejących zabezpieczeń przekroczy wartość zabezpieczonych
roszczeń w sumie o więcej niż 10%, Dostawca odda na żądanie Zamawiającego część
zabezpieczeń wg swojego wyboru. Zamawiający winien natychmiast poinformować
Dostawcę o dokonaniu zajęcia lub innym naruszeniu praw przez osoby trzecie.
11) Jeżeli Zamawiający naruszy wyżej wymienione zobowiązania, Zamawiający jest
zobowiązany do zapłaty Dostawcy straconego zysku i kary umownej w wysokości
30% ustalonej ceny zakupu.
11. Właściwość miejscowa sądu i klauzula wyboru prawa
1) Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

