Ogólne Warunki Umów

1.
1.

Niniejsze Ogólne Warunki Umów (dalej także: „OWU”) dotyczą wszystkich umów zawieranych przez DC Stal Sp. z o.o.
z siedzibą: ul. Główna 60, 51-180 Psary, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział
Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121318 (dalej także: „DCStal” lub
„Dostawca”). Stosowanie ogólnych warunków zarówno przez DC Stal, jak i innych przedsiębiorców wykonujących
działalność gospodarczą w tym samym lub podobnym przedmiocie, jest zwyczajowo przyjęte.

2.

Niniejsze OWU zostały udostępnione kontrahentom Dostawcy (dalej także: „Zamawiający”) pod adresem internetowym
www.dcstal.com.pl a także wraz oświadczeniem woli Dostawcy o akceptacji oferty (potwierdzeniem zamówienia) lub
przy składaniu przez Dostawcę oferty w taki sposób, aby mogli oni wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym
toku czynności. Ponadto, informacja o OWU znajduje się na każdej zawieranej przez Dostawcę umowie.

3.

OWU nie obowiązują w zakresie, w jakim zostały zgodnie przez obie strony danej umowy wyraźnie zmienione lub
wyłączone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Wcześniejsze Ogólne Warunki DC Stal tracą niniejszym ważność w stosunku do umów zawieranych od dnia wejścia w
życie OWU a także wobec stosunków umownych o charakterze ciągłym, których Zamawiający nie wypowiedział w
najbliższym terminie wypowiedzenia.

5.

Ustalone przez Zamawiających wzorce umów, w tym w szczególności ogólne warunki umów czy regulaminy, nie wiążą
Dostawcy i nie stanowią ani w całości ani w części elementu stosunku zobowiązaniowego pomiędzy Dostawcą a
Zamawiającym, nawet jeśli Dostawca nie zaprzeczy im w jednoznaczny sposób. Składając zamówienie, Zamawiający
uznaje OWU za wiążące dla wszystkich stosunków prawnych między nim a Dostawcą.

6.

Jeżeli poszczególne ustalenia umowy lub OWU okażą się w całości lub częściowo nieważne bądź nieskuteczne, nie
narusza to pozostałych uregulowań OWU, które obowiązują. Postanowienia nieważne bądź nieskuteczne powinny być
interpretowane w ten sposób, aby nadać im treść prawnie dopuszczalną, najbliższą celowi zawarcia tych postanowień w
OWU.

7.

OWU wiążą Zamawiających będących konsumentami jedynie w zakresie, w jakim są zgodnie z przepisami prawa
ochrony konsumentów.

2.

1.

Informacje ogólne

Oferta i zawarcie umowy

1.

Zamawiający jest związany złożoną przez siebie ofertą zawarcia umowy (zamówieniem) od momentu jej wpływu do
Dostawcy w formie wiadomości e-mail na adres dcstal@dcstal.com.pl w formie faksu na numer 071 354 57 04 , w formie
ustnej bądź w formie pisemnej.

2.

Dostawca oświadcza, że wyłącza w stosunkach z kontrahentami, z którymi pozostaje w stałych stosunkach
gospodarczych, stosowanie art. 682 Kodeksu cywilnego. Przyjęcie oferty przez Dostawcę i zawarcie umowy następuje
poprzez złożenie Zamawiającemu stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego
lub wskazany przez niego w zamówieniu adres do korespondencji, wskazany przez niego adres e-mail lub wskazany
przez niego numer faksu, ewentualnie także w formie ustnej. Art. 69 kodeksu cywilnego nie stosuje się.

3.

Jeśli oświadczenie woli Dostawcy o akceptacji oferty (potwierdzenie zamówienia) zawierać będzie zastrzeżenia lub
zmiany w stosunku do oferty Zamawiającego, umowę uważa się za zawartą z tymi zastrzeżeniami lub zmianami, jeśli
Zamawiający nie sprzeciwi się im w terminie 48 godzin od momentu, w którym miał możliwość się z nimi zapoznać.

4.

Zamawiający jest zobowiązany do:

pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy oraz do przedstawienia Dostawcy dokumentów, z których wynikać będzie
umocowanie osób składających w imieniu Zamawiającego oświadczenie woli o zawarciu umowy do złożenia w jego imieniu
takiego oświadczenia – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym Zamawiający miał

możliwość zapoznać się z oświadczeniem woli Dostawcy o przyjęciu oferty lub, jeśli oświadczenie Dostawcy zawierało
zastrzeżenia lub zmiany – od momentu upływu terminu na zgłoszenie sprzeciwu w sposób przewidziany w ust. 3
niniejszego paragrafu.
2.

podpisania wystawionej przez Dostawcę faktury oraz dokumentu potwierdzającego odbiór towaru bez zastrzeżeń najpóźniej
w momencie odbioru towaru. O ile Zamawiający nie składa oświadczenia osobiście (osoba fizyczna, wspólnik spółki
cywilnej) lub nie składa go osoba uprawniona do jego reprezentacji, uwidoczniona w Krajowym Rejestrze Sądowym (osoby
prawne: prokurent, członek zarządu spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, partner spółki partnerskiej), pełnomocnik powinien przedstawić dokument
pełnomocnictwa.
5.

Przyjęcie oferty przez Dostawcę odbywa się każdorazowo z zastrzeżeniem uprawnienia Dostawcy do odstąpienia od
umowy w przypadku niemożliwości wykonania zobowiązania, bez prawa Zamawiającego do odszkodowania.
Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać złożone w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o
zaistnieniu takiego stanu.

6.

Dodatkowe zastrzeżenia umowne i zmiany umowy wymagają pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę pod rygorem
nieważności; dotyczy to także zmian niniejszego zastrzeżenia co do stosowania formy pisemnej. Nieprzewidziane
przeszkody produkcyjne, wydarzenia szczególne, siła wyższa, strajki, lokaut, brak towarów i surowców uprawniają
Dostawcę do przesunięcia terminu wykonania umowy lub odstąpienia od niej bez prawa którejkolwiek ze stron do
żądania odszkodowania.

7.

Termin wykonania zobowiązania przez Dostawcę ulega odpowiedniemu przedłużeniu, jeżeli:

1.

Zamawiający nie potwierdzi na piśmie zawarcia umowy, obejmującej to zobowiązanie,

2.

Zamawiający nie przedstawi Dostawcy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie osób składających w imieniu
Zamawiającego oświadczenie woli o zawarciu umowy obejmującej zobowiązanie, do złożenia w jego imieniu takiego
oświadczenia,

3.

Zamawiający nie przedstawi Dostawcy najpóźniej w momencie odbioru towaru wystawionej przez Dostawcę faktury oraz
dokumentu potwierdzającego odbiór towaru bez zastrzeżeń, podpisanych przez Zamawiającego osobiście (osoba fizyczna,
wspólnik spółki cywilnej) lub przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji, uwidocznioną w Krajowym Rejestrze Sądowym
(osoby prawne: prokurent, członek zarządu spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, partner spółki partnerskiej) lub przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnik
powinien dodatkowo przedstawić dokument pełnomocnictwa,

4.

nastąpi zmiana przedmiotu umowy,

5.

wystąpią okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności: opóźnienia w dostawie
towaru przez producenta towaru lub inny podmiot, od którego Dostawca nabywa towar – przy czym jeśli termin wykonania
zobowiązania przedłuży się w wyniku zaistnienia takiej okoliczności o więcej niż 90 dni, Zamawiający jest uprawniony do
odstąpienia od umowy,

6.

Dostawca zażąda od Zamawiającego zabezpieczenia, o którym mowa w § 4 ust. 8 OWU, a Zamawiający w wyznaczonym
terminie zabezpieczenia nie ustanowi.
8.

Strony zgodnie ustalają, że ze względu na specyfikę prowadzonej przez Dostawcę działalności, dopuszczalne są
wahania o wartości procentowej +/-10% od umówionej ilości/wagi towarów stanowiących przedmiot umowy i że takie
wahanie nie stanowi niewykonania tudzież nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę i że Zamawiający zrzeka
się wszelkich roszczeń z tego tytułu.

9.

O ile strony nie umówią się inaczej, Dostawca może wykonywać swoje zobowiązania częściami.

3.

Ceny i warunki płatności

1.

O ile strony nie ustaliły inaczej, wynagrodzenie Dostawcy jest wymagalne zgodnie z terminem wyszczególnionym na
fakturze.

2.

W przypadku przekroczenia terminu płatności Dostawca nalicza - niezależnie od ewentualnych innych roszczeń odsetki maksymalne w rozumieniu art. 359 § 21 kodeksu cywilnego.

3.

Cena sprzedaży może ulec zmianie w następujących przypadkach:

1.

zmiany przedmiotu umowy,

2.

zmiany przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, obejmującej przedmiot umowy, zmiany kursu waluty EUR
lub CHF zmiany przez producenta ceny towaru lub elementu niezbędnego do wykonania towaru, zaistniałej w okresie od
zawarcia umowy do dnia wykonania umowy przez Dostawce lub do dnia wystawienia przez Dostawcę faktury VAT – w
zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później,
4.

Zamawiającemu nie przysługuje prawo zatrzymania.

5.

Zamawiający może złożyć Dostawcy skuteczne oświadczenie o potrąceniu tylko wtedy, jeśli roszczenie przedstawione
do potrącenia jest bezsporne lub orzeczone prawomocnym orzeczeniem sądu.

6.

Do ceny sprzedaży lub wynagrodzenia Dostawcy doliczany jest podatek VAT w wysokości wynikającej z właściwych
przepisów.

7.

Cesja (przelew) wierzytelności Zamawiającego wobec Dostawcy jest dopuszczalna jedynie za zgodą Dostawcy,
wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej i inne sposoby zabezpieczenia

1.

Wydane towary pozostają własnością Dostawcy aż do chwili zapłaty ceny brutto w całości oraz zapłaty w całości ew.
innych zobowiązań wobec Dostawcy, wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku prawnego, w ramach
którego towar wydano, w szczególności odsetek, odszkodowań, etc.

2.

Zamawiający nie jest uprawniony do dalszego zbywania towaru dostarczonego przy zastrzeżeniu własności rzeczy
sprzedanej.

3.

Zamawiający zobowiązuje się nie ustanawiać zastawu oraz nie przenosić - w całości lub częściowo - własności w celu
zabezpieczenia wierzytelności bez wyraźnej pisemnej zgody Dostawcy (pod rygorem nieważności), dopóki obowiązuje
zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej.

4.

O ile zamawiający dokona jakiejkolwiek modyfikacji dostarczonego materiału np. jego obróbki, łączenia, dzielenia,
gięcia, montażu. powstałe w wyniku tych działań ruchomości są objęte zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej.

5.

Na czas obowiązywania zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej Zamawiający jest zobligowany do zabezpieczenia
przedmiotu dostawy od ognia, szkód spowodowanych wodą i kradzieży.

6.

Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Dostawcę o wszystkich działaniach egzekucyjnych w
stosunku do przedmiotu objętego zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej oraz przesłania mu odpisów postanowień,
protokołów o zajęciu oraz innych dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. Ponadto ma
on obowiązek podjęcia wszelkich czynności mających na celu zapobieżenie egzekucji.

7.

Jeżeli Zamawiający popadnie w zwłokę z zapłatą ceny sprzedaży, Dostawca uprawniony jest, po wezwaniu
Zamawiającego do wykonania świadczenia i upływie wyznaczonego odpowiedniego terminu dodatkowego, do objęcia w
posiadanie przedmiotów podlegających zastrzeżeniu własności rzeczy sprzedanej. Dochodzenie zastrzeżenia własności
rzeczy sprzedanej oraz odebranie lub zajęcie przedmiotu dostawy przez Dostawcę nie stanowią odstąpienia od umowy,
o ile w danym przypadku przepisy prawa bądź oświadczenie Dostawcy nie stanowią inaczej.

8.

Dostawca jest uprawniony, według swojego uznania, żądać od Zamawiającego zabezpieczenia ceny sprzedaży oraz
innych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, w wybranej przez siebie formie, w szczególności zaś w
formie: weksla in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wekslową, poręczenia, gwarancji bankowej.

5.

Odbiór towaru i przejście ryzyka.

1.

O ile strony nie ustaliły inaczej, przedmiot umowy Zamawiający odbiera w siedzibie Dostawcy, na własny koszt i ryzyko.

2.

Oprócz sytuacji prawem przewidzianych, Dostawca jest uprawniony do wstrzymania się z wydaniem przedmiotu umowy,
jeżeli osoba zgłaszająca się w imieniu Zamawiającego po odbiór towaru nie przekaże Dostawcy dokumentów
określonych w § 2 ust. 4 pkt. 2 OWU – do czasu przekazania tychże dokumentów.

3.

Jeżeli odbiór towaru następuje w siedzibie Dostawcy, Zamawiający ma obowiązek dostosować się do wszelkich
wskazówek Dostawcy i jego pracowników, w szczególności podstawić stosowny do przewozu towaru środek transportu
w miejsce wskazane przez Dostawcę. Załadunku towaru dokonuje Dostawca, pokrywając koszty załadunku. Wszelkie
pozostałe ew. koszty związane z odbiorem pokrywa Zamawiający. Zamawiający jest odpowiedzialny za należyte
zabezpieczenie załadowanego towaru na środku transportu. Odbiór uważa się za dokonany w momencie zakończenia
załadunku.

4.

Strony mogą umówić się, że towar zostanie dostarczony przez Dostawcę pod adres wskazany przez Zamawiającego za
dodatkowym wynagrodzeniem, ustalonym z góry przez strony lub za wynagrodzeniem stanowiącym równowartość
średniej stawki profesjonalnego przewoźnika za taki transport, ustalonej według cen obowiązujących w dniu wykonania
przewozu na rynku lokalnym wrocławskim.

5.

Strony mogą umówić się, że towar zostanie dostarczony przez profesjonalnego przewoźnika lub operatora pocztowego,
pod adres wskazany przez Zamawiającego za dodatkowym wynagrodzeniem, którego wysokość wynikać będzie z
faktury wystawionej przez tego przewoźnika lub operatora.

6.

O ile strony umówią się, że towar zostanie dostarczony przez Dostawcę, profesjonalnego przewoźnika lub operatora
pocztowego, Zamawiający ma obowiązek dokonać rozładunku niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 godzin od
momentu przyjazdu środka transportu pod wskazany adres. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, i godzi się na to, że
dany środek transportu może przewozić także inne towary, nie będące przedmiotem umowy, przeznaczone dla osób
trzecich, zgodnie z zasadą pełnego wykorzystania ładowności danego środka transportu.

7.

Ryzyko przechodzi na Zamawiającego w momencie odbioru przedmiotu umowy lub jego części przez Zamawiającego
lub wyznaczoną przez niego osobę w siedzibie Dostawcy albo - o ile obowiązek dostarczenia towaru przyjmie na siebie
Dostawca - pod podanym przez Zamawiającego adresem albo po przekazaniu przez Dostawcę lub producenta towaru
profesjonalnemu przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu w celu dostarczenia Zamawiającemu. W tym momencie
uznaje się, że zobowiązanie Dostawcy do wydania przedmiotu umowy zostało przez niego wykonane.

6.
1.

Odpowiedzialność cywilna. Reklamacja.

Zamawiający ma obowiązek zbadania dostarczonego towaru niezwłocznie po wydaniu przez Dostawcę przedmiotu
umowy oraz:

1.

zgłoszenia Dostawcy ewentualnych braków ilościowych – najpóźniej w momencie pokwitowania odbioru towaru,

2.

zgłoszenia Dostawcy ewentualnych wad jawnych przedmiotu dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni
od dokonania dostawy,

3.

zgłoszenia Dostawcy ewentualnych wad ukrytych w ciągu 30 dni od dokonania dostawy.
Zgłoszenie, obejmujące wszelkie określone w OWU elementy, następuje każdorazowo w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Do zgłoszenia musi zostać dołączona dokumentacja zakupu oraz etykieta wadliwego towaru. Jeżeli towar
dostarcza profesjonalny przewoźnik lub operator pocztowy, zgłoszenie wszelkich wad, w tym uszkodzeń lub ubytki towaru,

musi być stwierdzone protokolarnie i potwierdzone przez przewoźnika. W przypadku braków ilościowych, protokół musi
zawierać rozbieżności między listem przewozowym, dokumentacją WZ a faktycznie dostarczonym towarem.
2.

Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć towar, który uznaje za wadliwy i udostępnić go Dostawcy na każde jego
żądanie, celem weryfikacji zgłoszenia. Weryfikacja może nastąpić – według wyboru Dostawcy – w siedzibie
Zamawiającego bądź w innym miejscu przez niego wskazanym. Zamawiający nie może dokonywać na towarze żadnych
działań, w tym w szczególności operacji technicznych lub technologicznych i w szczególności takich, które mogą
wpłynąć na właściwości towaru.

3.

Jeżeli zgłoszenie zostanie dokonane z naruszeniem postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu lub Zamawiający nie
uczyni zadość obowiązkom i zakazom określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, uznaje się, że towar jest wolny od
wad i że nie występują braki ilościowe.

4.

Jeżeli zgłoszenie Zamawiającego jest uzasadnione, Dostawca ma prawo - w zależności od swojego wyboru - zastąpić
wadliwy towar dostarczając towar pozbawiony wad, wady usunąć lub obniżyć cenę sprzedaży, lub w inny sposób
wykonać ciążące na nim zobowiązanie. W przypadku zastąpienia wadliwego towaru towarem wolnym od wad,
warunkiem wydania wadliwego towaru jest zwrot przez Zamawiającego Dostawcy towaru wadliwego.

5.

Jeżeli Dostawca w czasie niezbędnym do rozpatrzenia zgłoszenia oraz odpowiednio zastąpienia wadliwego towaru lub
usunięcia wad nie spełni swego zobowiązania, Zamawiający, po wyznaczeniu mu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności dodatkowego, dwutygodniowego terminu na rozpatrzenie zgłoszenia i bezskutecznym jego upływie, ma
prawo odstąpienia od umowy.

6.

W przypadku wad ilościowych, za czas niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia uznaje się 14 dni roboczych od dnia
otrzymania zgłoszenia – uzupełnienie ilości towaru nastąpi w ciągu kolejnych 90 dni roboczych.

7.

Jeżeli zgłoszenie jest nieuzasadnione, Zamawiający zobowiązuje się pokryć uzasadnione koszty jego weryfikacji,
poniesione przez Dostawcę.

8.

Odpowiedzialność Dostawcy nie powstaje w przypadku szkód i ich skutków spowodowanych nieprawidłowym
zabezpieczeniem przewożonych towarów, nieprawidłowym ich przewożeniem, nieprawidłowym składowaniem, czy też
użyciem dostarczonych towarów, które w wyniku swych właściwości materiałowych lub w związku z rodzajem
użytkowania podlegają przedwczesnemu zużyciu, jak również w przypadku szkód i ich skutków które powstają w wyniku
błędnego lub niedbałego obchodzenia się z nimi, nadmiernego eksploatowania, stosowania nieodpowiednich środków
do ich przetwarzania lub wadliwej konserwacji.

9.

Odpowiedzialność Dostawcy nie powstaje w przypadku szkód i ich skutków spowodowanych błędną interpretacją
informacji na temat towaru i możliwości jego wykorzystania zawartych w prospektach, katalogach oraz innych
podobnych materiałach, a także za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich.

10. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
11. Dostawca odpowiada jedynie za szkody powstałe z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, do wysokości
poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści i tylko w przypadku, gdy wykonując swoje zobowiązanie
narusza postanowienia OWU..
12. Ilekroć w OWU mowa jest o karach umownych, jeśli wartość szkody przekracza wartość którejkolwiek z ustanowionych
kar, Dostawca jest uprawniony dochodzić od Zamawiającego szkody także w zakresie, w jakim przenosi ona wysokość
kary, na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości (art. 484 § 1 zdanie drugie kc nie stosuje się).

7.
1.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Wszelkie informacje dotyczące Dostawcy:

1.

uzyskane od Dostawcy lub jego pracowników, zleceniobiorców oraz podobnych osób, bądź

2.

uzyskane w związku z wykonywaniem zobowiązań wobec Zleceniodawcy,

- uzyskane w jakiejkolwiek formie,
są tajemnicami przedsiębiorstwa Dostawcy – chyba, że Dostawca na piśmie pod rygorem nieważności oświadczy inaczej
bądź na piśmie wyrazi zgodę na ich ujawnienie. W szczególności, tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią wszelkie dane
dotyczące istnienia i treści stosunków prawnych istniejących między stronami albo Dostawcą i osobą trzecią.
2.

Zamawiający zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać i nie wykorzystywać, bez pisemnej zgody Dostawcy,
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w jakikolwiek sposób, w całości czy w części, a obowiązek ten jest
nieograniczony w czasie i terytorialnie.

3.

Nie są informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa informacje publicznie dostępne.

4.

Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie narusza postanowień OWU, jeżeli ich ujawnienia
żąda uprawniony organ państwowy. O każdym takim żądaniu Zamawiający jest zobowiązany poinformować Dostawcę
na piśmie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod rygorem nieważności, w terminie nie krótszym niż 14 dni
przed ich ujawnieniem. Jeżeli organ wyznaczy krótszy termin na ujawnienie informacji, Zamawiający powinien
poinformować Dostawcę niezwłocznie po uzyskaniu żądania.

5.

Na pisemne (pod rygorem nieważności) żądanie Dostawcy, Zamawiający jest zobowiązany, w terminie 3 dni od
otrzymania żądania, do zwrotu wszelkich nośników, na których informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
utrwalono, lub zniszczenia tych nośników – w zależności od treści żądania. Jeżeli Zamawiający powielił na innych
nośnikach informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, zdanie pierwsze niniejszego ustępu stosuje się
odpowiednio.

6.

W przypadku naruszenia przez siebie postanowień określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający zobowiązuje się
do zapłaty na rzecz Dostawcy kary umownej w wysokości .5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), za
każde stwierdzone naruszenie.

8.
1.

Siła Wyższa

W przypadku zaistnienia okoliczności wpływających na realizację zobowiązania Dostawcy wobec Zamawiającego,
których nie można było przewidzieć i których skutkom nie można zapobiec mimo zachowania należytej staranności, czyli
siły wyższej, Dostawca jest uprawniony, według swojego wyboru, do:

1.

odstąpienia od umowy – w całości lub w części,

2.

przesunięcia terminu wykonania zobowiązania o czas trwania okoliczności stanowiącej przejaw siły wyższej, przy czym jeśli
termin wykonania zobowiązania przedłuży się w wyniku zaistnienia takiej okoliczności o więcej niż 14 dni, Zamawiający jest
uprawniony do odstąpienia od umowy,
2.

Jako siła wyższa traktowane są w szczególności:

1.

strajki, lockout’y lub inne formy protestu,

2.

pożary,

3.

powodzie,

4.

wojny, stan wojenny lub wyjątkowy, powszechna mobilizacja,

5.

blokady, zakazy wwozu i wywozu towarów, braki surowcowe lub energetyczne, zakazy wykonywania transportu,

6.

nieszczęśliwe wypadki o zasięgu powszechnym oraz inne katastrofalne wydarzenia.
3.

Dostawca w związku z działaniem siły wyższej, nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego jakichkolwiek
odszkodowań czy na jakiekolwiek inne jego roszczenia.

4.

Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej strony o zajściu przypadku siły wyższej.

9.

Miejsce wykonania zobowiązania/ właściwość miejscowa sądu

1.

Miejscem wykonania zobowiązania dla obu stron umowy jest siedziba Dostawcy lub magazynu Dostawcy lub osoby
trzeciej, z którego towar ma zostać wydany lub wysłany na adres Zamawiającego. Miejscem wykonania zobowiązania
zapłaty ceny jest siedziba Dostawcy.

2.

Wszelkie spory między Dostawcą a Zamawiającymi rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

10. Prawo obowiązujące
Dla stosunku umownego pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym jako wyłącznie obowiązujące uzgadnia się prawo
polskie.

11. Wejście w życie
1.

OWU obowiązują od dnia 18.09.2014r.

2.

Do umów już zawartych OWU stosuje się, jeżeli Zamawiający wyrazi na to zgodę w dowolnej formie.

3.

Zmiany OWU dokonane przez Dostawcę będą wiązały Zamawiającego w istniejących już przed zmianą stosunkach
prawnych, o ile Dostawca w formie wiadomości e-mail, w formie faksu bądź w formie pisemnej powiadomi
Zamawiającego o zmianie a Dostawca w tej samej formie zmianom się nie sprzeciwi, w terminie 48 godzin od momentu,
w którym w którym miał możliwość się ze zmianą zapoznać.

