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1. Ważność naszych OWRZ
Nasze OWRZ obowiązują bez wyłączności. Wszelkie inne warunki w tym warunki
zamawiających, jeżeli odbiegają od naszych nie są przez nas uznawane z wyłączeniem tych,
które zostaną przez nas pisemnie potwierdzone. Nasze OWRZ obowiązują też w tedy gdy
wiedząc o istnieniu innych warunków sprzedaży lub znając odmienność warunków naszego
zamawiającego dostawa zostanie zrealizowana.
2. Oferty.
Oferty zawsze przedstawiamy bezpłatnie. Zawarte w ofertach dane dotyczące terminów
wykonania, miar, ciężarów, stanu technicznego, roku budowy itp. nie mają wiążącego
charakteru. Zastrzegamy sobie prawo własności do przedstawionych przy ofertach lub ich
uzupełnieniu rysunków, propozycji kosztorysów i innych załączników.
3. Zamówienia i zakres przedmiotowy dostaw.
Wiążące dla określenia przedmiotu dostawy jest pismo potwierdzające przyjęcie zamówienia. Zmiana zakresu dostaw będzie uważana za uzgodnioną, o ile Zamawiający w ciągu 7 dni
od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia nie wniesie pisemnie swoich zastrzeżeń.
Zastrzeżenia te będą uważane za skuteczne i wiążące dostawcę tylko wtedy, gdy zostaną
potwierdzone na piśmie. Do przyjęcia warunków zaproponowanych przez Zamawiającego
w żadnym przypadku nie może dojść na drodze milczącego akceptu. Przy zamówieniach,
które zostały wykonane na podstawie rysunków i szkiców lub innych materiałów dostarczonych przez Zamawiającego nie odpowiadamy za ewentualne zastrzeżenia patentowe
i licencje. Mteriały te stają się w momencie ich dostarczenia naszą własnością. Zamawiający
przyjmuje na siebie z góry całkowitą odpowiedzialność za roszczenia jakie w związku
z treścią zamówienia (rysunków i innych załączników) mogą zgłosić osoby trzecie. Dopuszcza się realizację dostaw w częściach. Zastrzegamy sobie swobodę kompletacji dostaw
i wyboru poddostawców.
4.Ceny i płatności.
Do cen doliczany jest podatek VAT. Jeżeli nie postanowiono inaczej pisemnie nasze ceny
obowiązują jako ceny loco producent i doliczane są do nich koszt opakowania, koszt transportu, koszt ubezpieczenia transportu, obowiązkowe opłaty graniczne i inne obligatoryjne
opłaty jak i montaż oraz uruchomienie. Zastrzegamy sobie prawo ustalenia cen według
cennika obowiązującego w dniu dostawy, jeżeli dostawa nastapi później niż trzy miesiące
po przyjęciu zamówienia. Dotyczy to sytuacji gdy po zawarciu umowy ceny materiałów,
robocizny lub innych czynników kosztów wzrosną, albo warunki, których nie ustalono zostaną
zmienione na niekorzyść przez wykonawcę lub biuro sprzedaży lub względnie inną jednostkę
pośredniczącą. Jeżeli nie posatnowiono inaczej, płatność następuje gotówką lub poleceniem przelewu na konto bankowe F.M. ROTOX Sp. z o.o. (wg. uzgodnień i obowiązujących
przepisów) bez potrąceń, w następujący sposób:
1/3 wartości zamówienia przy złożeniu zamówienia,
1/3 wartości dostawy po zawiadomieniu o gotowości wysłania przez nas dostawy,
pozostała część zapłaty w ciągu 7 dni od doręczenia rachunku.
Skuteczną zapłatę stanowią tylko wpłaty do kasy i na nasze konto w banku. Weksle i czeki
będą przyjęte tylko jako płatności i ważne są dopiero po ich realizacji jako płatności. Zwłoka
w zapłacie należności upoważnia nas do naliczania odsetek ustawowych. Przekroczenie
terminu którejkolwiek płatności powoduje natychmiastową wymagalność pozostałych
należności. Wstrzymanie przez odbiorcę (Zamawiającego) płatności ceny pod jakimkolwiek
pozorem jak i potrącenie z naszej należności wzajemnych roszczeń jest niedopuszczalne.
Za termin zapłaty poleceniem przelewu bankowego uważa się datę uznania rachunku
bankowego F.M. ROTOX Sp. z o.o. w Zieleńcu.
5. Prawo Zamawiającego do zwrotu przedmiotu zamówienia
Zamawiający ma prawo do zwrotu przedmiotu zamówienia wyłącznie w przypadku jednoznacznie prawem uzasadnionej argumentacji lub uzyskania naszej zgody.
6. Terminy dostawy i transport.
Terminy dostaw są określane potwierdzeniem zamówienia i będą zachowane wg. możliwości
- są jednak dla stron wiążące. Termin dostawy jest ważny wyłacznie wtedy gdy Zamawiający
spełni wszystkie wymogi względem Sprzedającego takie jak: dostarczenie Sprzedającemu
wzorcowych materiałów i innych surowców, rysunków, płatności itp. Dostawa jest uważana
jako zrealizowana w momencie gotowości towaru do wysyłki w zakładzie produkcyjnym
lub w momencie poinformowania Zamawiającego o gotowości towaru do transportu. Odszkodowanie za powstałą szkodę z tytułu zwłoki nie zostanie wypłacone, chyba że zostało
przez nas uznane na piśmie lub przyznane prawomocnym wyrokiem sądowym. Terminy
dostaw mogą się wydłużyć z powodu wystąpienia nieprzewidzianych i niezależnych od nas
trudności, zarówno u nas jak i u naszych kooperantów w przypadku: zaburzeń w produkcji
spowodowanych strajkami, opóźnieniami w dostawie surowców, klęskami żywiołowymi i itp.
Za wyżej opisane okoliczności nie odpowiadamy również wtedy, gdy powstaną w trakcie
obowiązywania umowy. O ile opóźnienie dostawy nastąpi na życzenie Zamawiającego
koszty powstałe z tytułu magazynowania poniesie Zamawiajacy - 0,5% wartości rachunku
za każdy rozpoczęty tydzień. Transport następuje zawsze na koszt i odpowiedzialność
Zamawiającego od miejsca wytworzenia wyrobu, nawet w przypadku gdy odbywa się pojazdem sprzedającego.Opakowanie nie jest wliczone w cenę towaru. Koszty dodatkowego
zabezpieczenia przesyłki przed uszkodzeniem i innymi niebezpieczeństwami mogącymi
powstać w transporcie, wykonanego na życzenie Zamawiającego, obciążają go w całości.
Dostawy częściowe są dopuszczalne.
7. Dostawy z ustawieniem - uruchomieniem.
Jeżeli umownie ustalono, że towar będzie przez nas dostarczony na wyznaczone miejsce
przez Zamawiającego i tam przez nas ustawiany, uruchamiany lub jedno i drugie obowiązują
nastepujące zasady: Wszystkie prace budowlane, instalacyjne (pneumatyka, elektryka)
muszą być zakończone przez Zamawiającego przed dostawą tak by można było przystąpic
do prac montażowych natychmiast po dostawie bez zakółceń i przerw. Rozładunek
następuje sprzętem i personelem Zamawiającego i na jego odpowiedzialność. Dla ochrony
części zamiennych i narzędzi pracowniczych Zamawiający musi udostępnic naszym pracownikom suche i oświetlone pomieszczenie.Zamawiający zapewni wystarczającą ilość
potrzebnych do ustawienia i uruchomienia surowców, materiałów i personelu pomocniczego. Zamawiający ponosi koszty dojazdu, stawek godzinowych aktualnych na dany czas,
noclegów i diet pracowniczych.

8. Opóźnienie dostawy.
W przypadku opóźnienia dostawy z naszej winy Zamawiający ma prawo wyznaczyć pisemnie nowy termin po jego bezskutecznym upływie do odstąpienia od umowy. Zamawiający
otrzymuje wówczas zwrot wpłaconych zaliczek bez potrąceń. W przypadku opóźnienia
dostawy z winy Zamawiającego Spzedający ma prawo wyznaczyć pisemnie nowy termin
dostawy a po jego bezskutecznym upływie do odstąpienia od umowy. Zamawiajacy pokrywa
wówczas koszty, które są oszacowane na 25% wartości netto dostawy.
9. Zastrzeżenie prawa własności
Dostarczony towar pozostaje naszą własnością, aż do pełnej zapłaty wszystkich naszych
i w przyszłości powstałych zobowiązań z Zamawiającym. Prawo własności towaru nie
przechodzi na Zamawiającego także w przypadku zapłaty częściowej jak i na podstawie
potwierdzenia salda. Towar aż do pełnej zapłaty nie może być bez naszego zezwolenia ani zastawiany ani przekazany osobie trzeciej. Sprzedaż wtórna dokonana przez
Zamawiającego przed nabyciem prawa własności towaru będzie uważana za dokonaną w
złej wierze. Uważa się za ustalone, że z dalszym przekazaniem wszystkie zobowiązania
Zamawiającego w stosunku do jego odbiorcy, a zwłaszcza płatności cen, zostają nam
przez niego odstąpione. Kupujący musi nas bezzwłocznie zawiadomić jeżeli osoby trzecie
zgłaszają prawo do sprzedawanego towaru, zwłaszcza jeżeli chodzi o zastawy. Poniesione
przez nas koszty postępowania, prowadzonego w celu usunięcia skutków takich zdarzeń
w tym zwłaszcza koszty sądowe obciążą Zamawiającego, chyba że zostanie on od nich
uwolniony przez stronę przeciwną. Zamawiający jest zobowiązany, przy ustalaniu płatności,
sporządzić wykaz istniejących zastrzeżeń własności i zestawienie należności i zobowiązań
oraz przedstawić aktualny bilans.
10. Rękojmia za wady i gwarancja.
Za wady w dostawach,w tym również za wady prawne odpowiadamy nastepujaco:
a). Gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty dostawy dla 8 godzinnej pracy dziennie. Za poprawione lub nowo dostarczone części odpowiadamy w ten sam sposób, jednak nie dłużej
niż okres pierwotnej gwarancji.
b). Odpowiadamy za wszystkie części poprawione lub wg. naszego wyboru na nowo dostarczone, które w czasie okresu gwarancji na skutek wad konstrukcyjnych, złych materiałów
lub złego wykonawstwa stały się bezużyteczne. Za wady materiału odpowiadamy tylko wtedy
gdy nie zostaną one ujawnione w trakcie procesu wytwórczego z powodu nie zachowania
należytej staranności. Części i elementy dotknięte takimi wadami należy nam zwrócić.
c). Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i gwarancji nie obejmuje skutków naturalnego
zużycia ,szkód wynikłych ze złego i niestarannego użytkowania, przeciążenia, niewłaściwych
środków napędowych i eksploatacyjnych, wadliwych prac budowlanych, niewłaściwości
gruntu i fundamentów, wpływów chemii, elektrochemicznych, elektrycznych, itd.
Dokonanie zmian konstrukcyjnych i materiałowych w naszych wyrobach przez
Zamawiającego lub osoby trzecie powoduje utratę gwarancji.
d). Nie zrealizowanie zobowiazań płatniczych Zamawiającego wobec dostawcy zwalnia
nas z wszelkich zobowiazań gwarancji.
e). O ile prace naprawcze ostatecznie nie doprowadzą do usunięcia wszystkich wad
Zamawiający ma prawo do żądania obciążenia ceny lub może zwrócić towar żądając
zwrotu ceny.
f). Zastrzeżenia, które tyczą się niewłaściwych lub niepełnych dostaw, albo z rozpoznawalnymi brakami muszą zostać nam w ciągu 1 tygodnia od dostawy towaru zgłoszone pisemnie,
w przeciwnym przypadku towar zostaje uznany jako przyjety bez zastrzeżeń.
g). Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za braki w maszynach i częściach maszyn
naszych kooperantów.
11. Prace dodatkowe.
Zastrzegamy sobie prawo obciążenia Zamawiającego wszelkimi kosztami dodatkowymi,
jakie spowodują żądane przez niego po podpisaniu umowy zmiany wyposażenia, zmiany
konstrukcyjne oraz prace poszeżające zamówienie i prace dodatkowe.
12. Odstąpienie od umowy
Na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, jak rownież na wypadek później stwierdzonych
niewłaściwości wykonania zamówienia przysługuje nam prawo odstąpienia częściowego lub
całkowitego od umowy. Jeżeli będziemy chcieli skorzystać z prawa odstąpienia od umowy
musimy zawiadomić Zamawiającego nawet wtedy jeżeli zostało uzgodnione przedłużenie
terminu dostawy. W przypadku gdy stanie się nam wiadomym po podpisaniu umowy,
że Zamawiający znajduje się w niekorzystnej sytuacji majątkowej, możemy żądać zabezpieczenia albo odstąpić od umowy pomimo otrzymania zaliczki za wykonane już przez
nas prace.
13. Ograniczenie odpowiedzialności.
Niniejsze warunki wykluczają dochodzenie przez Zamawiającego roszczeń innych od
przewidzianych wyraźnie w ich treści.
14. Klauzule dodatkowe.
Umowa jest wiążąca nawet w przypadku niemożności realizacji poszczególnych
postanowień. Nie dający się zrealizować warunek umowy, należy zastąpić albo tak uzupełnić
aby osiągnięty został ustalony przez strony wcześniej cel gospodarczy. Wszelkie zmiany
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
15. Miejsce wykonania .
Miejscem wykonania dla dostaw jest .siedziba F.M. ROTOX, o ile co innego nie wynika
z treści zawartej umowy.
16. Właściwość prawa i sądu.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
polskiego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe na tle
realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygać polubownie, w przypadku
bezskuteczności takiego postępowania właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd
właściwy dla dostawcy.

