OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY AMATECH-AMABUD ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.
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Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS, określają zasady współpracy firmy AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o. (zwanej dalej Dostawcą) w zakresie dostaw
produktów elektrotechnicznych (zwanych dalej produktami) oferowanych przez Dostawcę dla Klienta (zwanego dalej Zamawiającym). Zamawiającym będzie każdy przedsiębiorca w
rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) lub osoba fizyczna dokonująca transakcji handlowych z Dostawcą.
Niniejsze OWS są integralną częścią każdej oferty Dostawcy i umowy handlowej, a podjęcie współpracy w zakresie dostaw stanowi równocześnie ich akceptację.
Umowy Handlowe mogą modyfikować i uszczegóławiać zapisy niniejszych OWS, w sprawach nieuregulowanych w dokumencie rozstrzygnięcie znajdują aktualne, pisemne uzgodnienia
między stronami oraz właściwe przepisy kodeksu cywilnego.
Niniejsze OWS dostępne są na stronie internetowej Dostawcy www.amatech.eu
Dostawca podejmuje się realizacji dostawy na postawie zamówienia, przesłanego do siedziby Dostawcy za pośrednictwem poczty na adres: ul. Kalinowa 68, 09-402 Płock,
faksu na nr. 24 267-88-62 lub drogi elektronicznej na adres e-mail zamowienia@amatech.eu. Zamawiający jest związany złożonym zamówieniem na prawach umowy handlowej. Przyjęcie
zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Dostawcę. Tylko potwierdzone przez Dostawcę ilości asortymentu z zamówienia mogą być traktowane jako wiążące do realizacji. W
przypadku, gdy Zamawiający dokona anulowania potwierdzonego i realizowanego przez Dostawcę zamówienia, Zamawiający jest zobowiązany do rekompensaty wszelkich strat obejmujących
rzeczywistą szkodą oraz utracone korzyści.
Niniejsze OWS dotyczą ofertowania oraz realizacji usług serwisowych.
Zamówienie powinno zawierać: nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby fizycznej, adres Zamawiającego, rodzaj i ilość zamawianego produktu, miejsce dostawy, numer oferty na podstawie
której zostało złożone zamówienie (jeśli dotyczy), imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru zamówionych produktów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania zamówień
oraz jej podpis.
Do zamówienia należy dołączyć (jeśli dotyczy) oświadczenie płatnika VAT, zawierające zgodę Zamawiającego na wystawienie faktury bez jego podpisu.
Termin dostawy podany w potwierdzeniu zamówienia jest terminem przybliżonym. Dostawca może nie dotrzymać terminów realizacji z przyczyn niezależnych od niego, w tym wstrzymać
dostawy w przypadku, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za wcześniejsze dostawy produktów lub jego limit kredytowy w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. został
przekroczony.
W przypadku dostawy, której wartość netto przekracza 5.000 PLN, koszt przesyłki ponosi Dostawca, w przeciwnym wypadku, koszt ten leży po stronie Zamawiającego.
Przekazane produkty muszą zostać odebrane pod względem ilościowym i jakościowym, obejmującym możliwe do stwierdzenia ewentualne uszkodzenia mechaniczne, które muszą być
potwierdzone na dokumencie WZ lub dowodzie dostawy. Produkty odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń uważa się za pozbawione wad jawnych oraz fizycznych. Wszelkie ryzyka, a
w szczególności ryzyko uszkodzenia lub utraty produktów, przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania produktów.
Cena produktów jest ustalana na podstawie odrębnej pisemnej oferty złożonej Zamawiającemu lub innych ustaleń między stronami. Dostawca zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania
upustów i rabatów związanych z produktami.
Faktura VAT zostanie wystawiona przez Dostawcę w dniu wysyłki produktów. Produkty wydane przewoźnikowi uznane są za dostarczone do Zamawiającego. Należność zostanie wpłacona
przez Zamawiającego w terminie wskazanym na fakturze, przy czym termin ten zawsze jest liczony od daty wystawienia przez Dostawcę faktury. Dostawca wystawi fakturę z odroczonym
terminem płatności tylko w przypadku, gdy Zamawiający otrzyma limit kredytowy w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Faktura zostanie wystawiona w złotówkach przeliczonych
według kursu sprzedaży EURO w Alior Bank w dniu wystawienia faktury. W przypadku, gdy Zamawiający chce otrzymywać faktury w formie elektronicznej, musi przesłać na adres
zamowienia@amatech.eu zgodę, której formularz jest umieszczony na stronie www.amatech.eu
W przypadku, gdy Zamawiający opóźni się z zapłatą, Dostawca naliczy odsetki ustawowe. Za termin zapłaty będzie uznany dzień wpływu należności na konto bankowe Dostawcy.
Do czasu pełnej zapłaty za produkty, pozostają one własnością Dostawcy. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie za produkty Dostawca ma prawo żądać zwrotu pobranych, a
nieopłaconych produktów. Zamawiający zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie nieopłacone produkty w ciągu 3 dni roboczych od chwili skierowania żądania.
Wierzytelności pieniężne wobec Zamawiającego mogą bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, stanowić przedmiot cesji oraz być obciążane prawami osób trzecich, w
szczególności w celu zabezpieczenia zobowiązań Dostawcy.
Dostawca ma prawo odmówić wydania produktów osobie nieposiadającej upoważnienia, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego lub
osoby trzecie z tego tytułu. Zamawiający jest odpowiedzialny wobec Dostawcy za koszty poniesione przez Dostawcę (w szczególności koszty transportu i rozładunku produktów) w związku z
brakiem wspomnianego upoważnienia.
W przypadku, gdy Zamawiający odmówi przyjęcia zamówionych produktów lub błędnie wskaże miejsce dostawy, poniesie koszt transportu, zmiany miejsca przeznaczenia przesyłki czy zwrotu
produktów.
Dostawca gwarantuje jakość produktów potwierdzoną certyfikatami i nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego i niezgodnego z przeznaczeniem oraz
instrukcją obsługi montowania, składowania oraz zastosowania produktów.
Gwarancja obowiązuje pod warunkiem pełnej zapłaty wynagrodzenia należnego Dostawcy. Gwarancja nie obejmuje elementów eksploatacyjnych, jak np. bezpieczniki, źródła światła, baterie
itp. Gwarancja obowiązuje przez okres 12 miesięcy od momentu dostawy produktów, chyba, że Strony postanowią inaczej.
Strony wyłączają stosowanie rękojmi w stosunkach między nimi, zgodnie z treścią art. 558§1 k.c.
Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres: 09-402 Płock, ul. Kalinowa 68; Faks: 0-24 267 88 62 lub e-mail: reklamacje@amatech.eu. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na
podstawie kompletnie wypełnionego Formularza Reklamacyjnego, którego wzór umieszczony jest na stronie www.amatech.eu. Dostawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o sposobie
rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty jego wpłynięcia. Po usunięciu wady, naprawie, wymianie produktu na nowy gwarancja ulega przedłużeniu o czas liczony od
daty zasadnego zgłoszenia reklamacyjnego. Dostawa produktów do Zamawiającego po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego odbywa się na koszt Dostawcy w uzgodnionym obustronnie
terminie.
Strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy w stosunku do Zamawiającego z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim przez produkty dostarczane Zamawiającemu przez Dostawcę.
Zamawiający zobowiązany jest również do zwolnienia Dostawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Dostawcy.
Odpowiedzialność Dostawcy wobec Zamawiającego ograniczona jest do realizacji obowiązków wyraźnie określonych w zamówieniu i przepisach prawa. Dostawca odpowiada wyłącznie za
straty poniesione przez Zamawiającego, powstałe z przyczyn zawinionych przez Dostawcę. Odpowiedzialność Dostawcy za utratę zysku jest wyłączona. Odpowiedzialność Dostawcy w
każdym wypadku ograniczona jest do wartości netto wynagrodzenia określonego w zamówieniu. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w realizacji zamówienia z
przyczyn przez niego niezawinionych lub też wynikłych z Siły Wyższej zdefiniowanej w punkcie nr 26 niniejszych OWS. W takim wypadku terminy wykonania prac ulegają odpowiedniemu
przesunięciu.
Dostawcy służy prawo do niewywiązania się z zamówienia w trybie natychmiastowym z winy Zamawiającego w przypadku, gdy zostanie wydane postanowienie o wszczęciu postępowania
upadłościowego wobec Zamawiającego lub rozpoczęta zostanie likwidacja Zamawiającego.
Zamawiający po realizacji dostawy przez Dostawcę może wystąpić z propozycją odkupienia przez niego wcześniej zakupionych produktów pod warunkiem, że są to standardowe trwale
przechowywane produkty na magazynie Dostawcy. Produkty muszą być nieużywane, kompletne oraz muszą być w oryginalnym opakowaniu. Po zaakceptowaniu przez Dostawcę stanu i
jakości tych produktów mogą one zostać odkupione przez Dostawcę do 30% ich wartości sprzedaży.
Strony wyłączają zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.
W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy (Siła Wyższa) Dostawca jest zwolniony ze zobowiązań wynikających z zamówienia
oraz niniejszych OWS w czasie trwania takich okoliczności. Dostawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wystąpieniu takich okoliczności. Jako Siłę Wyższą rozumie się wszelkie
wydarzenia i okoliczności niezależne od woli Stron, których Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, zakłócające lub wstrzymujące całkowicie lub też częściowo realizację zamówienia,
takie jak: katastrofy naturalne, pożary, powodzie, wybuchy, wojny, przewroty, embarga, epidemie, strajki, działalność agend rządowych w zakresie przyznawania licencji importowo –
eksportowych, zmiany obowiązujących przepisów prawnych, które w częściach lub w całości uniemożliwiają realizację zamówienia. W przypadku, gdy wydarzenie o charakterze Siły Wyższej
trwa powyżej 90 dni, każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę.
Spory mogące wyniknąć w związku ze współpracą Stron w zakresie dostaw produktów od Dostawcy będą rozstrzygane przez polski sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem OWS, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
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