Ogólne Warunki Umów

Niniejsze Ogólne Warunki Umów, zwane dalej „OWU”, są ogólnymi warunkami w
rozumieniu art. 384 § 1 kodeksu cywilnego umów dostawy, umów sprzedaży oraz umów o
świadczenie usług obróbki cieplnej i obróbki mechanicznej na materiale powierzonym przez
Zamawiającego i mają zastosowanie do umów zawieranych przez spółkę Narzędzia i
Urządzenia Wiertnicze „Glinik” sp. z o.o. jako Sprzedającego lub Wykonawcę, z osobami
prawnymi i fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, z których każdy zwany jest
dalej „Zamawiającym”

Art. 1 Słowniczek
Następujące zwroty i wyrażenia użyte w niniejszych OWU oznaczają odpowiednio:
OWU - niniejsze Ogólne Warunki Umów
Sprzedający lub Wykonawca - spółkę Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „GLINIK” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach 38 – 320, ul. Michalusa 1, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Krakowa Śródmieścia w
Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000127409, kapitał zakładowy 9 000
000,00 zł
Zamawiający – osoba fizyczna lub osoba prawna zawierająca ze Sprzedającym Umowę, której
integralną częścią są niniejsze Ogólne Warunki Umów
Strony - łącznie Sprzedający i Zamawiający
Umowa - każdą umowę dostawy, sprzedaży Wyrobów oraz umowa o świadczenie Usług
Zamawiającego zawieraną przez Sprzedającego i Zamawiającego, której integralną część
stanowią niniejsze Ogólne warunki Umów.
Wyroby - wszelkie wyroby stanowiące rzeczy ruchome, które Sprzedający oferuje do sprzedaży
w ramach prowadzonej przez siebie podstawowej działalności gospodarczej
Usługi - wszelkie świadczone przez Sprzedającego usługi w zakresie obróbki cieplnej (w tym
na materiale powierzonym Zamawiającego), w zakresie obróbki mechanicznej i cieplnochemicznej
Materiały – materiały dostarczane przez Zamawiającego, na których ma być wykonana Usługa,
a których dostawa przez Zamawiającego do Wykonawcy jest niezbędna w celu należytego
wykonania Umowy przez Wykonawcę.
Wyroby Końcowe – wyroby, które powstają jako wynik świadczenia Usług przez
Sprzedającego na podstawie Umowy

Art. 2 Postanowienia ogólne
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1. OWU regulują prawa i obowiązki Stron. OWU stanowią integralną część Umowy. Niniejsze
OWU przekazywane są Zamawiającemu jako część oferty handlowej przygotowywanej przez
Sprzedającego lub przekazywane są Zamawiającym w toku negocjacji zmierzających do
zawarcia umowy lub dołączane są jako integralna część (załącznik) do umowy zawieranej z
Zamawiającym. Za skuteczne przekazanie niniejszych OWU uznaje się także powiadomienie
Zamawiającego o ich dostępności na stronie internetowej Sprzedającego: www.glinik.com.pl
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami OWU, a Umową, pierwszeństwo
zastosowania mają postanowienia Umowy. Odstępstwa od niniejszych OWU są skuteczne
wyłącznie w przypadku, gdy wynikają z oferty Sprzedającego stanowiącej ofertę w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego lub zostały sformułowane w sposób wyraźny w formie
pisemnej w treści zamówienia lub Umowy i zostały zaakceptowane przez Sprzedającego.
3. Do zawarcia Umowy dochodzi zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego, a
w szczególności w sytuacji, gdy:
a) Zamawiający przyjmie ofertę zawarcia Umowy skierowaną do niego przez Sprzedającego,
w której to ofercie znajdować się będzie odwołanie do niniejszego OWU,
b) Sprzedający przystąpi do realizacji Umowy po otrzymaniu zamówienia skierowanego do
niego przez Zamawiającego (jako odpowiedź na ofertę Sprzedającego zawierającą odwołanie
do niniejszego OWU)
c) Zamawiający przystąpi do realizacji Umowy jeżeli jej przedmiotem są Usługi poprzez
dostarczenie do Wykonawcy Materiałów po otrzymaniu od Wykonawcy oferty zawierającej
odwołanie do niniejszych OWU.
4. Informacje udzielane Sprzedającemu w jakiejkolwiek formie i postaci, w szczególności
ogłoszenia, reklamy, katalogi oraz cenniki nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego i nie są wiążące dla Sprzedającego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia
umowy.

Art. 3 Oferta Sprzedającego
1. Kupujący zainteresowany zakupem Wyrobów Sprzedającego lub skorzystaniem ze
świadczonych przez Sprzedającego Usług, składa Sprzedającemu zapytanie ofertowe
określając w nim w szczególności rodzaj Wyrobów, Usługi, wymagania co do realizacji
zamówienia (np. wskazanie miejsca dostawy), warunki techniczne, informację o wymaganym
niestandardowym opakowaniu wyrobów.
2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Sprzedający składa Kupującemu ofertę, w której
określa w szczególności dostępność Wyrobów/Usługi, cenę jednostkową za Wyroby/Usługę,
warunki realizacji zamówienia, warunki płatności, warunki dostawy, termin ważności oferty.
4. Jeżeli w ofercie nie wskazano warunków dostawy wyrobów, dostawa odbywa się EXW
Gorlice (siedziba Sprzedającego) wg Incoterms 2020.
Art. 4 Składanie zamówień
W okresie ważności oferty, Kupujący może w każdym czasie ofertę przyjąć poprzez złożenie
zamówienia na Wyroby/Usługi objęte ofertą.
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Art. 5 Cena, koszty opakowania
1. Ceną sprzedaży Wyrobów lub świadczenia Usług jest cena określona w ofercie
Sprzedającego, skierowanej do Kupującego, którą Kupujący zaakceptował przez złożenie
zamówienia.
2. Ceny wyrażone są w polskich złotych (PLN) lub EUR lub USD. Ceny podawane przez
Sprzedającego są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług
zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką (obowiązującą w dniu wystawienia faktury VAT).
3. Sprzedający zapewnia i ponosi koszt standardowych opakowań Wyrobów, jak również
Wyrobów Końcowych W przypadku, gdy na życzenie Kupującego Wyroby lub Wyroby
Końcowe dostarczane będą w opakowaniu niestandardowym, koszt takiego opakowania ponosi
Zamawiający i zostanie on doliczony na fakturze obejmującej Cenę.

Art. 6 Warunki płatności
1.

2.
3.

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu za dostarczone Wyroby lub
wykonaną Usługę w terminie i na warunkach uzgodnionych pomiędzy Stronami, a w braku
takiego uzgodnienia zasadą jest płatność 100% Ceny w formie zaliczki. Zapłata zaliczki
powinna nastąpić w terminie wyznaczonym na fakturze VAT pro forma.
Sprzedający wystawi fakturę VAT nie wcześniej niż po podpisaniu właściwego dokumentu
potwierdzającego wydanie Wyrobów lub dokumentu potwierdzającego wykonanie Usługi.
Kupujący dokonuje płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany
na fakturze VAT lub odpowiednio na fakturze VAT pro forma. W razie opóźnienia w
zapłacie, Sprzedający może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach
handlowych .

4. W przypadku płatności przelewem za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku
Sprzedającego.
5. W przypadku nieokreślenia przez Kupującego tytułu danej płatności, Sprzedający jest
uprawniony do zaliczenia danej płatności na poczet wymagalnego długu Kupującego
wobec Sprzedającego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych – na poczet najdawniej
wymagalnego.
6. W przypadku płatności dokonywanych przez Kupującego z opóźnieniem, Sprzedający jest
uprawniony, bez względu na odmienną dyspozycję Kupującego, zaliczyć daną płatność w
pierwszej kolejności na związane z nią odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach
handlowych.
7. Wyroby oraz Wyroby Końcowe pozostają własnością Sprzedającego do czasu
uregulowania pełnej ceny z tytułu danej Umowy (zastrzeżenie prawa własności). Oznacza
to, że Sprzedający jest ich właścicielem do chwili uregulowania całej ceny sprzedaży brutto
wynikającej z danej Umowy, bez względu na to gdzie Wyroby lub Wyroby Końcowe się
znajdują, w tym także bez względu na to, czy zostały zamontowane w innych
przedmiotach. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w
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stosunku do Zamawiającego jest on zobowiązany oznaczyć Wyroby i Wyroby Końcowe
w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W
przypadku zajęcia Wyrobów stanowiących własność Sprzedającego w toku postępowania
egzekucyjnego skierowanego do majątku Zamawiającego, zobowiązany jest on
niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji
jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich
dostępnych środków. Zamawiający na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać
niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane Wyroby objęte
zastrzeżeniem własności.
8. Nie jest dopuszczalne potrącenie przez Zamawiającego wierzytelności przysługujących mu
wobec Sprzedającego ze wzajemnymi wierzytelnościami Sprzedającego wobec
Zamawiającego bez pisemnej zgody Sprzedającego.
Art. 9 Termin realizacji Umowy oraz dostawa Materiałów lub dokumentów

1. Termin realizacji Umowy tj. dostawy Wyrobów lub wykonania Usługi będzie indywidualnie
ustalony przez Strony. W przypadku braku odrębnych uzgodnień Stron, termin dostawy
Wyrobów lub wykonania Usługi wynosi 12 tygodni od daty Zamówienia.
2. W przypadku jeżeli Usługi mają być świadczone na Materiale dostarczonym przez
Kupującego lub do realizacji Przedmiotu Umowy niezbędne jest dostarczenie przez
Kupującego określonych dokumentów lub zapłata zaliczki, termin dostawy kompletnych
Materiałów, dokumentów lub wpłaty zaliczki ustalają indywidualnie Strony. W przypadku
braku odrębnych ustaleń Stron, przekazanie kompletu Materiałów lub dokumentów
niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 5 dni
od dnia zawarcia Umowy (dojścia zamówienia złożonego przez Zamawiającego do
Sprzedającego), a wpłata zaliczki musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni od
doręczenia faktury VAT pro forma przez Sprzedającego do Kupującego. Jeżeli Kupujący nie
wywiązał się terminowo z obowiązku dostarczenia Materiałów lub dokumentów lub wpłaty
zaliczki, termin realizacji Umowy ulega odpowiedniemu przesunięciu o okres równy
opóźnieniu Zamawiającego w dostawie Materiałów lub dokumentów lub wpłaty zaliczki.
Ponadto, w przypadku opóźnienia po stronie Zamawiającego w dostawie Materiałów lub
dokumentów lub wpłaty zaliczki, Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez
konieczności odrębnego wezwania Zamawiającego do wykonania oraz bez konieczności
wyznaczania mu dodatkowego terminu na dostawę. Odstąpienie przez Sprzedającego od
Umowy może obejmować całość lub część Przedmiotu Umowy według jego jednostronnej
decyzji.
3. Wydanie przez Zamawiającego Wykonawcy Materiałów następuje w miejscu uzgodnionym
przez Strony, a w razie braku takich uzgodnień – w siedzibie Wykonawcy. Wydanie
Materiałów Wykonawcy zostaje każdorazowo potwierdzone odpowiednim dokumentem WZ.
W terminie 3 dni od dnia dostarczenia Materiałów przez Zamawiającego Wykonawca dokonuje
ilościowej weryfikacji dostarczonych Materiałów pod kątem zgodności z ilością wskazaną w
dokumencie WZ. W przypadku niezgodności ilościowej, Wykonawca zgłasza niezgodność do
Zamawiającego w formie pisemnej lub mailowej. W takim przypadku dostawę Materiałów
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uznaje się za niekompletną. W takim przypadku odpowiedniemu przesunięciu podlega termin
realizacji Umowy zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej.
4. Całkowitą odpowiedzialność za jakość Materiałów ponosi Zamawiający. Wykonawca nie
jest zobowiązany do badania jakości Materiałów i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte
wykonanie Usługi z przyczyn dotyczących niewłaściwej jakości Materiałów.

Art. 10 Wydanie Wyrobów oraz Wyrobów Końcowych
1. Dostawa Wyrobów oraz Wyrobów Końcowych odbywać się będzie na warunkach
uzgodnionych przez Strony, a w przypadku ich nie wskazania w Umowie dostawa odbywać się
będzie według EXW Gorlice (siedziba Sprzedającego) wg Incoterms 2020.
2. Sprzedający zobowiązuje się wydać Kupującemu wyroby wolne od wad fizycznych i
prawnych.
3. Wraz z Wyrobami lub Wyrobami Końcowymi Sprzedający wyda Zamawiającemu
dokumenty uzgodnione przez Strony.
4. Termin realizacji zamówienia uznaje się za dotrzymany przez Sprzedającego (o ile na skutek
braku odrębnych uzgodnień Stron obowiązuje reguła EXW Gorlice według Incoterms 2020),
jeżeli:
a) Sprzedający umożliwił Kupującemu odbiór Wyrobów lub Wyrobów Końcowych w
magazynie (w siedzibie) Sprzedającego, najpóźniej w terminie realizacji Umowy
5. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru Wyrobów lub Wyrobów Końcowych w terminie
wyznaczonym przez Sprzedającego, przy czym Sprzedający zobowiązany jest do
poinformowania Zamawiającego o terminie odbioru w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze
przez dniem wydania.
6. W przypadku zwłoki w realizacji Umowy przez Sprzedającego, Kupujący uprawniony jest
do odstąpienia od Umowy wyłącznie w przypadku, gdy zwłoka trwa co najmniej 60 dni.
Zamawiający zobowiązany jest przed odstąpieniem od umowy do wyznaczenia Sprzedającemu
na piśmie dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni, terminu na realizację Umowy. Dodatkowy
termin na realizację Umowy może być wyznaczony dopiero po upływie 60-dniowej zwłoki, o
którym mowa w zdaniu pierwszym.
7. W przypadku zwłoki Zamawiającego w odbiorze Wyrobów lub Wyrobów Końcowych,
niezależnie od innych sankcji przewidzianych w niniejszym OWU, Sprzedający zastrzega sobie
prawo do:
a) odstąpienia od Umowy w całości lub w części po uprzednim wyznaczeniu Zamawiającemu
na piśmie dodatkowego terminu do wykonania, który nie może być krótszy niż 7 dni, lub
b) oddania Wyrobów lub Wyrobów Końcowych na przechowanie na ryzyko i koszt
Zamawiającego. O oddaniu Wyrobów lub Wyrobów Końcowych na przechowanie Sprzedający
poinformuje Zamawiającego.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dostaw częściowych.
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9. Zamawiający dokonując odbioru Wyrobów lub Wyrobów Końcowych sprawdza ich ilość i
jakość. Potwierdzeniem dokonania odbioru jest dokument WZ lub inny dokument
potwierdzający wydanie podpisany przez przedstawicieli obydwu Stron. Przewoźnika, jego
przedstawicieli, jak również wszelkie osoby/podmioty dokonujące odbioru Wyrobów lub
Wyrobów Końcowych w imieniu Zamawiającego traktuje się jako osoby upoważnione przez
Zamawiającego do odbioru Wyrobów lub Wyrobów Końcowych. Dokument potwierdzający
wydanie Wyrobów lub Wyrobów Końcowych powinien zawierać w szczególności:
a) datę dokonania wydania
b) pieczęć firmową Kupującego, a w przypadku jej braku – dokładne oznaczenie Kupującego
c) imię i nazwisko, stanowisko służbowe, czytelne podpisy osób odbierających Wyroby lub
Wyroby Końcowe w imieniu Kupującego.
W przypadku nieuzasadnionej odmowy złożenia podpisu na dokumencie potwierdzającym
wydanie przez osoby dokonujące odbioru w imieniu Zamawiającego wystarczającym jest
podpisanie takiego dokumentu przez Sprzedającego. Dokument taki stanowi podstawę do
wystawienia faktury VAT.
10. Kupujący zobowiązany jest do odbioru również poprzez odpowiednie adnotacje na
dokumentach załadunkowych i listach przewozowych.
11. Podpisanie dokumentu potwierdzającego wydanie Wyrobów lub Wyrobów Końcowych, o
którym mowa w ust. 1 powyżej jest jednoznaczne z potwierdzeniem braku zastrzeżeń co do
ilości otrzymanych Wyrobów lub Wyrobów Końcowych.
12. Jeżeli przy odbiorze Wyrobów lub Wyrobów Końcowych stwierdzono braki/nadwyżki
ilościowe, Kupujący jest zobowiązany – pod rygorem uznania, że wydanie nastąpiło w ilości
zgodnej z Umową – żądać od przewoźnika sprawdzenia braków/nadwyżek oraz przy jego
udziale sporządzić protokół odbioru z dokładnym opisem ujawnionych braków/nadwyżek
ilościowych (reklamacja ilościowa). Fakt zgłoszenia reklamacji ilościowej Kupujący
zobowiązany jest zaznaczyć na kopii dokumentu WZ/listu przewozowego poprzez adnotację:
„Wyroby/elementy otrzymałem z zastrzeżeniem treści protokołu z dnia ….”.
13. Pod rygorem uznania, że wydanie/odbiór wyrobów/elementów nastąpiło w ilości zgodnej z
zamówieniem, sporządzony protokół Zamawiający zobowiązany jest do przesłania
Sprzedającemu na adres poczty elektronicznej info@glinik.com.pl lub w dniu odbioru
wyrobów/elementów lub najpóźniej w następnym dniu roboczym.
14. Zamawiający, który dokonuje odbioru wyrobów/elementów we własnym zakresie, z
magazynu Sprzedającego, dokonuje czynności, o których mowa w art. 10 pkt 1-5 OWU
bezpośrednio u Sprzedającego w czasie czynności wydania – odbioru.
15. Złożenie reklamacji ilościowej nie zwalnia Zamawiającego z zapłaty ceny w terminie
płatności za dostawę Wyrobów lub Wyrobów Końcowych w części odpowiadającej Wyrobom
lub Wyrobom Końcowym faktycznie odebranym.
16. W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji ilościowej dotyczącej:
a) niedoboru – Sprzedający zobowiązuje się uzupełnić braki w terminie 14 dni od daty uznania
reklamacji lub wystawić fakturę korygującą,
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b) nadwyżki – Sprzedający zobowiązuje się odebrać nadwyżkę na swój koszt lub – w przypadku
wrażenia zgody przez Zamawiającego – wystawić fakturę VAT na Wyroby lub Wyroby
Końcowe objęte nadwyżką.
17. W przypadku nieodebrania Wyrobów lub Wyrobów Końcowych przez Zamawiającego ,
zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Sprzedającego w wyniku
takiego opóźnienia.
18. Wszelkie korzyści i ciężary związane z Wyrobami lub Wyrobami Końcowymi oraz
niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na
Zamawiającego z chwilą ich wydania Zamawiającemu lub jego przedstawicielom, w tym
przewoźnikom lub spedytorom.
19. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w odbiorze Wyrobów lub Wyrobów Końcowych,
korzyści i ciężary związane z nimi oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przechodzą na Zamawiającego z momentem upływu terminu odbioru.
20. W przypadku opóźnienia w odbiorze, w tym także odmowy odbioru, Wyrobów lub
Wyrobów Końcowych przekraczających 5 dni, niezależnie od kosztów przechowania,
Sprzedający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % ceny Umownej brutto za
każdy dzień opóźnienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość kary umownej.
21. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie)
wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane
działaniem spedytorów lub przewoźników.

Art. 11 Rękojmia za wady fizyczne i prawne oraz gwarancja jakości

1. Strony wyłączają rękojmię za wady fizyczne i prawne Wyrobów i Wyrobów Końcowych
zgodnie z treścią art. 558 k.c.
2. Sprzedający udziela gwarancji jakości na Wyroby oraz Wyroby Końcowe. Okres, na jaki
gwarancja zostaje udzielona określa Umowa, a w razie braku stosownych postanowień w
Umowie, gwarancja jakości zostaje udzielona na okres 12 miesięcy od dnia wydania Wyrobów
lub Wyrobów Końcowych, przy czym przez wydanie rozumie się także postawienie do
dyspozycji Zamawiającego jeżeli odbiór Wyrobów lub Wyrobów Końcowych w wyznaczonym
terminie nie doszedł do skutku z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
3. Gwarancja jakości zostaje udzielona na wady Wyrobów lub Wyrobów Końcowych. Przez
wadę Wyrobów lub Wyrobów Końcowych rozumie się niezgodność Wyrobu lub Wyrobu
Końcowego z parametrami określonymi w Umowie, które uniemożliwiają korzystanie z
Wyrobów lub Wyrobów Końcowych zgodnie z przeznaczeniem, a które tkwiły w Wyrobie lub
Wyrobie Końcowym od chwili ich wydania Zamawiającemu i ujawniły się w okresie
gwarancji.
4. Nie stanowi wady Wyrobów lub Wyrobów Końcowych w rozumieniu niniejszego OWU
m.in:
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a. zużycie się w normalnym toku ich eksploatacji,
b. nieprawidłowości powstałe na skutek użytkowania Wyrobów lub Wyrobów Końcowych
niezgodnie z udostępniona dokumentacją,
c. wady powstałe z winy Zamawiającego lub osób/podmiotów innych niż Sprzedający
5. Wady nie obejmują zakładanych osiągów Wyrobów lub Wyrobów Końcowych, o ile nic
innego nie postanowiono w Umowie. W odniesieniu do Wyrobów Końcowych wady nie
obejmują wszelkich nieprawidłowości i wad dotyczących Materiałów.
6. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych od
wykrycia wady poprzez przesłanie przesłania Sprzedającemu na adres poczty elektronicznej
info@glinik.com.pl dokładnego opisu ujawnionej wady wraz z okolicznościami jej ujawnienia.
7. Zgłaszając wadę objętą gwarancją Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wyroby lub
Wyroby Końcowe objęte wadą do siedziby Sprzedającego, na swój koszt i ryzyko, chyba że co
innego wynika z uzgodnień Stron.
8. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 45 dni od dnia otrzymania reklamacji i
reklamowanych Wyrobów lub Wyrobów Końcowych
9. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający ma prawo dokonać wyboru sposobu realizacji
reklamacji poprzez:
a. naprawę Wyrobów lub Wyrobów Końcowych dotkniętych wadą,
b. wymianę Wyrobów lub Wyrobów Końcowych dotkniętych wadą,
c. obniżenie ceny Wyrobów lub Wyrobów Końcowych dotkniętych wadą

Art. 12 Odpowiedzialność Stron
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań spowodowanych siłą wyższa.
2. Za przypadki siły wyższej, które zwalniają Strony Umowy z wypełnienia zobowiązań
umownych na czas jej trwania, uznaje się nieprzewidziane przez Strony, znajdujące się poza
wolą Stron i występujące po zawarciu Umowy zdarzenia, którym Strony przy zastosowaniu
należytej staranności nie mogły zapobiec, a które całkowicie lub częściowo udaremniają
wypełnienie zobowiązań umownych, jak np.: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, tornada, trąby
powietrzne, strajk, zarządzenia władz, epidemie lub pandemie związane z wystąpieniem stanu
epidemii, stan wojny lub stan wojenny.
3. Dotknięta siłą wyższą Strona zobowiązana jest poinformować na piśmie niezwłocznie drugą
Stronę umowy o wystąpieniu siły wyższej i przewidywanym okresie jej trwania. Po ustąpieniu
siły wyższej Strona nią dotknięta zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę
o jej ustąpieniu i przystąpieniu do dalszej realizacji zobowiązań umownych.
4. Jeżeli dotknięta siłą wyższą Strona nie jest w stanie wywiązywać się odpowiednio ze swoich
umownych zobowiązań przez okres dłuższy niż 2 miesiące, druga Strona ma prawo rozwiązać
na piśmie umowę ze skutkiem natychmiastowym.
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5. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego wynikająca z Umowy jest ograniczona do winy
umyślnej i całkowitej ceny netto zawartej Umowy.
6. Jednakże Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu
dostarczeniem Wyrobów lub Wyrobów Końcowych dotkniętych wadą w rozumieniu pkt 11
OWU, w tym również za szkody, które mogłyby wyniknąć w związku z niemożnością
wykorzystania wyrobów/elementów z powodu ujawnionej wady.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za kary umowne oraz odszkodowania płacone
przez Zamawiającego na rzecz jego Kontrahentów z związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych przez Sprzedającego.
8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Zamawiającego.

Art. 13 Postanowienia końcowe
1. Niniejsze OWU oraz Umowa, jak również wszelkie prawa i obowiązki z nich wynikające i
pozostające z nimi w związku podlegają prawu polskiemu, o ile Strony wyraźnie inaczej nie
uzgodnią.
2. Wszelkie spory pozostające w związku z zawartą Umową rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Sprzedającego.
3. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie narusza
ważności lub skuteczności innych postanowień Umowy. W takim przypadku w miejsce
nieważnych lub bezskutecznych zapisów, zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa.
4. Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw wynikających umowy na
jakikolwiek podmiot trzeci, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, pod rygorem
zapłaty kary umownej w wysokości 25 % wartości zamówienia brutto.
5. Tytuły i numery artykułów mają znaczenie jedynie informacyjne i nie wpływają na ich
wykładnię.
6. Niniejsze OWU są uregulowaniem umownym wiążącym Strony. Strony wyłączają
stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory
umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Zamawiającego.
7. Przeniesienie jakichkolwiek praw i obowiązków Zamawiającego wobec Sprzedającego
wynikających z Umowy lub OWU, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.
Sprzedający udzielając zgody na przeniesienie praw i obowiązków, o których mowa wyżej,
może tę czynność uzależnić od spełnienia przez Zamawiającego określonych warunków.
8. Wszelkie zmiany OWU wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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