Ogólne warunki dostawy
1. W przypadku:
a) odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji zamówienia/umowy, Zamawiający zobowiązuje się pokryć
wszelkie koszty poniesione do momentu pisemnego powiadomienia o przerwaniu prac,
b) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się
pokryć wszelkie koszty związane z dokonaną zmianą
2. W przypadku nieterminowej dostawy Odbiorca upoważniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1%
uzgodnionej ceny netto, za każdy dzień opóźnienia, łącznie nie więcej jednak niż 10% w/wym. ceny.
3. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego
powiadomienia o gotowości towaru do wysyłki. Nie spełnienie tego warunku upoważnia Wykonawcę do naliczenia
kary umownej w wysokości 0,1% uzgodnionej ceny netto za każdy dzień opóźnienia od obowiązującej daty
odbioru, łącznie nie więcej niż 10% w/wym. ceny.
Niniejszy warunek nie dotyczy wyrobów dostarczanych przez Wykonawcę.
4. Nie dokonanie przez Zamawiającego odbioru wyrobów postanowionych do Jego dyspozycji w terminie
określonym w pkt. 3 upoważnia Wykonawcę do wystawienia i przesłania faktury VAT.
Niniejszy warunek nie dotyczy wyrobów dostarczanych przez Wykonawcę.
5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do udokumentowanej renegocjacji cen spowodowanej przyczynami
niezależnymi od Wykonawcy (zmiana poziomu ceł, podatków, kursu walut zmieniających ceny dostaw z importu,
zmiany cen surowców krajowych, energii, transportu, itd.). Powyższe zastrzeżenie dotyczy wyrobów, których
dostawa następować będzie w terminie dłuższym niż 8 tygodni od daty uzgodnienia ceny.

6. Wykonawca zastrzega sobie własność sprzedanych wyrobów aż do całkowitego uiszczenia ceny. Zamawiający
upoważnia Wykonawcę do zabrania w/wym. wyrobów z siedziby Zamawiającego, w przypadku nie uiszczenia
pełnej zapłaty zgodnie z niniejszą ofertą/umową .
Niniejszy warunek obowiązuje również w przypadku dalszej odsprzedaży wyrobów.
Powyższy warunek nie dotyczy wyrobów, za których płatność dokonywana jest przed odbiorem.
7. W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego realizacji któregokolwiek z uzgodnionych warunków dostawy,
termin dostawy nie ulega automatycznemu przesunięciu o okres opóźnienia. W sytuacji określonej powyżej
termin dostawy oraz pozostałe warunki umowy wymagają renegocjacji.
8. Gwarancja: 12 miesięcy od daty oddania do użytkowania, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty
dostawy/odbioru. Po okresie gwarancji zapewniamy serwis płatny.
9. Dokumenty załączone do dostawy:
- paszport wyrobu zgodny z UDT lub KDT (dla wyrobu dozorowego)
- karta gwarancyjna
- certyfikat kontroli jakości
- atest PZH dla wyrobów na środki spożywcze
10.

Potwierdzając warunki dostawy zawarte w ofercie lub podpisując umowę Zamawiający zobowiązany jest do
złożenie oświadczenia w sprawie uprawnienia do otrzymywania faktury VAT, i podania swojego numeru
identyfikacyjnego. Oświadczenie musi być złożone w formie przewidzianej przepisami. Brak oświadczenia
spowoduje wystawienie przez Wykonawcę rachunku uproszczonego.

11.

W myśl art.199’ i 370’ Kodeksu Handlowego prosimy o dołączenie do podpisanej umowy następujących
informacji:
- firmy Spółki, siedziby i adresu,
- oznaczenia sądu rejestrowego i numeru, pod którym Spółka jest zarejestrowana,
- imion i nazwisk członków Zarządu,
- wysokości kapitału zakładowego.

