OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (OWSiD) regulują transakcje zawierane pomiędzy PHZ Vipex Włodzimierz Idaszak zwanym dalej Dostawcą a innymi podmiotami nazwanymi dalej
Odbiorcami. OWSiD obowiązują od dnia 1.09.2014 i zastępują wcześniejsze.
Przedmiotem regulacji niniejszych OWSiD są warunki dostaw i świadczenia usług pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.
Wszelkie odstępstwa od niniejszych OWSiD możliwe są tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Dostawcy. Jeżeli warunki dostawy podane w ofercie handlowe Dostawcy różnią się od poniższych
OWSiD, zastosowanie mają te podane w ofercie. W przypadku gdy Odbiorca posiada własne Ogólne Warunki Zakupów, zastosowanie mają w pierwszej kolejności OWSiD Dostawcy, chyba że
zostało to pisemnie ustalone inaczej.

1. ZAMÓWIENIE
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

Zamawiający na życzenie dostawcy ma obowiązek dostarczyć wraz z zamówienie następujące dokumenty
•
Zaświadczenie o nadaniu nr NIP oraz oświadczenie, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT
•
Wpis do KRS lub wpis do EDG
•
W przypadku podmiotów wpisanych do KRS: F/01 oraz CIT-2 za ostatni okres; w przypadku podmiotów wpisanych do EDG: bilans oraz RZiS za ubiegły rok oraz za okresy kwartalne
roku bieżącego
Powyższe dane Odbiorcy są niezbędne tylko do oceny finansowej Odbiorcy i jego zdolności do uregulowania zobowiązań względem Dostawcy i przechowywane są tylko na czas trwania
zamówienia i w granicach objętych prawem.
Każde Zamówienie Odbiorcy musi być sporządzone na podstawie każdorazowo ważnej oferty handlowej sporządzonej przez Dostawcę.
Zamówienie tratuje się za przyjęte na zasadach Dostawcy, gdy w terminie do 7 dni od jego otrzymania Dostawca nie prześlę pisemnej rezygnacji z realizacji zamówienia z podaniem
przyczyny.
Dostawca zastrzega sobie prawo do przesłania w terminie do 14 dni pisemnego potwierdzenia zamówienia w przypadku, gdy terminy realizacji zamówienia będą inne niż podane w
ofercie handlowej Dostawcy.

2. CENY
2.1
2.2
2.3
2.4

Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru lub usług zgodnie z ważną ofertą handlową sporządzoną przez Dostawcę i/lub pisemnym potwierdzeniem zamówienia.
Oferty handlowe Dostawcy oraz ceny sporządzone są zgodnie z INCOTERMS 2000 na warunkach każdorazowo podanych w ofercie handlowej oraz nie zawierają podatku VAT.
Każdorazowo w ofercie handlowej Sprzedawca podaje walutę w jakiej została ona sporządzona.
Płatność za zrealizowane zamówienie następuje w podanej walucie (mogą to być waluty obce) lub w PLN. W przypadku jeżeli waluta płatności różni się od waluty oferty handlowej,
wartość ostateczna zostaje ustalona na podstawie kursu sprzedaży waluty z oferty handlowej opublikowanej w tabeli kursów banku Dostawcy z dnia wystawienia faktury VAT.

3. DOSTAWA
3.1
3.2
3.3
3.4

Jeżeli nie zostało to ustalone inaczej, za realizację Dostawy odpowiada Dostawca na podanych w ofercie warunkach.
Jeżeli nie zostało to ustalone inaczej, w przypadku gdy zamówienie Odbiorcy przekracza równowartość 2000 EUR (słownie: dwa tysiące EURO), koszty dostawy pokrywa Dostawca. W
przypadku gdy wartość zamówienia Odbiorcy nie przekracza 2000 EUR (słownie: dwa tysiące euro), koszty dostawcy pokrywane są przez Odbiorcę.
Dostawca każdorazowo w ofercie handlowej podaje koszty dostawy lub zaznacza iż koszty dostawy będą refakturowane, które to następnie uwzględnione są w fakturze VAT wystawionej
przez Dostawcę.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ubytki, zmiany i uszkodzenia powstałe podczas transportu. Szkody te nie uprawniają Odbiorcy do żądania dostawy zastępczej jak również do
odszkodowania pieniężnego, co nie wyłącza jego uprawnień do żądania odszkodowania od innych podmiotów odpowiedzialnych za powstałą szkodzę. Na wyraźne żądanie Odbiorcy
Dostawca zobowiązuje się do ubezpieczenia transportu na warunkach i koszt Odbiorcy.

4. TERMIN DOSTAWY
4.1
4.2

4.3

Termin dostawy liczony jest w tygodniach roboczych od daty otrzymania zamówienia od Odbiorcy i/lub wystawienia pisemnego potwierdzenia zamówienia. Termin realizacji
zamówienia jest każdorazowo podany w ofercie handlowej oraz w pisemnym potwierdzeniu zamówienia.
W przypadku działania siły wyższej, zakłóceniach w ruchu w transporcie międzynarodowym, wojny lub zamieszek, strajku oraz zakłóceń produkcji w zakładzie produkcyjnym Dostawcy,
braku surowców, dłuższego oczekiwania na kontrole i odprawy celne ,jak również inne zdarzenia będące następstwem w/w, które powodują lub mogą spowodować opóźnienie w
dostawie przedmiotu zamówienia Odbiorcy, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania w/w.
Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do Odbiorcy, Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego sprawdzenia paczki. W przypadku wykrycia uszkodzeń lub braków, Odbiorca
zobowiązany jest w terminie 2 dni od otrzymania przesyłki do zgłoszenia tego w formie pisemnej Dostawcy.

5. ODSTĄPIENIE OD WARUNKÓW DOSTAW
5.1
5.2
5.3

Odbiorca ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia w ciągu 3 dni od daty otrzymania zamówienia przez Dostawcę. W tym terminie Odbiorca nie ponosi żadnych dodatkowych
kosztów z tytułu rezygnacji. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej.
W przypadku odstąpienia przez Odbiorcę z części lub całości zamówienia po terminie wymienionym w pkt. 5.1, Odbiorca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej z tytułu rezygnacji
z zamówienia w wysokości 50% wartości zamówienia w terminie 14 dni od odstąpienia od realizacji zamówienia oraz wszelkie udokumentowane koszty poniesione przez Dostawcę.
W przypadku jeżeli rezygnacja zamówienia przez Odbiorcę nastąpi po wysłaniu towaru do Odbiorcy, zobowiązuje się on do zapłacenia kar umownych w wysokości 100% wartości
towaru, z którego rezygnuje.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI
6.1
6.2
6.3

Każdorazowo w ofercie handlowej Dostawcy określany jest termin płatności. Liczony jest on od daty wystawienia faktury VAT.
Dostawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty części lub całości wartości zamówienia, jak również do żądania nieodwołalnego zabezpieczenia wierzytelności Odbiorcy względem
Dostawcy z tytułu realizacji zamówienia w postaci gwarancji bankowej, polisy ubezpieczeniowej, cesji lub porozumienia trójstronnego z wiarygodnym płatnikiem.
Dostawca zastrzega sobie prawo, w przypadku nieterminowego regulowaniu należności, do obciążenia Odbiorcy odsetkami ustawowymi obowiązującymi w danym roku kalendarzowym
oraz umownymi odsetkami w wysokości 0,1% wartości za każdy dzień zwłoki.

7. GWARANCJA
Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na dostarczone produkty na niżej wymienionych warunkach:
7.1 Okres gwarancji wynosi 18 miesięcy od daty uruchomienia, ale nie dłużej niż 24 miesiące od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia. W przypadku jeżeli zamówienie składa się z kilku
dostaw rozłożonych w czasie, termin gwarancji liczony jest od momentu dostaw każdej z nich.
7.2 Gwarancja obejmuje poprawne działania dostarczonych urządzeń lub właściwe wykonanie usług oraz uzyskanie oferowanych parametrów technicznych i technologicznych.
7.3 Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji oraz montażu. W przypadku jeżeli Odbiorca ingeruje w konstrukcję dostarczonego urządzenia lub
dokonuje jego modyfikacji, gwarancja zostaje Odbiorcy odebrana.
7.4 Zakres naprawy gwarancyjnej ustala Dostawca po ustaleniu przyczyny powstania uszkodzenia oraz po ewentualnej konsultacji z producentem urządzenia.
7.5 Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia awarii wraz z protokołem określającym warunki w których awaria nastąpiła w terminie 5 dni od daty awarii. Dostawca zastrzega
sobie prawo do wizji lokalnej.
7.6 Dostawca zobowiązuje się do przyjęcia i rozpoczęcia likwidacji awarii w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii. Usunięcie awarii nastąpi w terminie każdorazowo podanych
przez Dostawcę po konsultacji z producentem.
7.7 W przypadku, jeżeli naprawy urządzenia będą niemożliwe u Odbiorcy, Odbiorca zobowiązuje się na swój koszt do demontażu oraz przygotowania do wysyłki wadliwie działającego
urządzenia. Zakład naprawczy wskazuje Dostawca.
7.8 Jeżeli wady lub uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego działania dostarczonego towaru są niemożliwe do usunięcia, Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego produktu
w terminie podanym każdorazowo po konsultacji z producentem.
7.9 W związku z udzieloną gwarancją, wyłączone zostają uprawnienia z tytułu rękojmi.

8. USTALENIA KOŃCOWE
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory powstałe w związku z realizacji zamówienia lub umowy będą przedłożone do rozstrzygnięcia sądowi właściwego dla siedziby Dostawcy.
Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw mowa jest o konieczności zachowania formy pisemnej jest ona zastrzeżona pod rygorem nieważności.
Złożenie zamówienia przez Odbiorcę u dostawcy równoznaczne jest z oświadczeniem Odbiorcy o zapoznaniu się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw oraz ich
zaakceptowaniu.
W przypadku jeżeli Odbiorca posiada własne Ogólne Warunki Zakupów a dostawca je akceptuje, akceptuje je tylko w zakresie nie objętym niniejszymi OWSiD, natomiast w pozostałych
kwestiach pierwszeństwo mają OWSiD Dostawcy.

