OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ W ZAKRESIE SPRZEDAŻY I DOSTAWY TOWARÓW NA RZECZ AMMEGA POLAND SP. Z O. O.
Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ
zwane dalej „Ogólnymi Warunkami” lub „OW”
Definicje:
1)
„Zamawiający” – Ammega Poland Sp. z o. o., z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Strażackiej 72, 43 - 382 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000365560, REGON: 24172141900000 , NIP: 6521712410, kapitał zakładowy 200 000,00 PLN
2)
"Dostawca" – osoba prawna, jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z
którą Zamawiający zawarł Umowę;
3)
„Strona” lub „Strony” – w zależności od użycia liczby pojedynczej lub mnogiej oznacza Dostawcę lub Zamawiającego lub oba te podmioty jednocześnie;
4)
"Towar" – dobra materialne (w tym konieczne wyposażenie, materiały dodatkowe, dokumentacja i inne), których sprzedaż lub dostawa stanowi przedmiot
Umowy;
5)
„Umowa” – umowa sprzedaży, dostawy lub inna umowa zawarta pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym, wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną
część, w tym Ogólnymi Warunkami, na podstawie której to umowy Zamawiający nabywa prawo własności Towaru;
6)
„Zamówienie” – oświadczenie Zamawiającego stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży lub dostawy Towarów z Dostawcą; Zamówienie stanowi ofertę
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;
7)
„Zapytanie ofertowe” - skierowane przez Zamawiającego do Dostawcy zaproszenie do złożenia oferty w ramach konkursu ofert prowadzonego przez
Zamawiającego lub w celu zapoznania się z aktualną ofertą Dostawcy;
8)
„Dzień roboczy” – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sobót;
9)
„Forma pisemna” – forma pisemna w rozumieniu art. 78 Kodeksu cywilnego;
10) „Forma dokumentowa” – utrwalenie informacji na nośniku informacji, umożliwiające zapoznanie się z jej treścią (np. e-mail, fax);
11) „Cena” – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Dostawcy za Towar zgodnie z Zamówieniem lub
postanowieniami OWZ; jest ona podana jako cena netto w PLN, która – o ile przewidują to przepisy prawa – jest powiększana o podatek od towarów i usług;
12) „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. – Kodeks cywilny.
ARTYKUŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsze OW stanowią wzorzec umowny, o którym mowa w art. 384 Kodeksu cywilnego.
1.2. Ogólne Warunki znajdują zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży lub dostawy Towarów na rzecz Zamawiającego i stanowią integralną część wszystkich
Zamówień składanych przez Zamawiającego do Dostawcy.
1.3. Postanowienia OW wiążą Strony, o ile w zawartej pomiędzy Stronami Umowie nie postanowiono inaczej w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem
nieważności.
1.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a OW, pierwszeństwo w stosowaniu mają postanowienia OW, chyba że Strony, pod rygorem
nieważności w formie pisemnej lub dokumentowej, wyraźnie wyłączyły zastosowanie OW w danym zakresie.
1.5. Niniejsze OW wyłączają stosowanie przez Dostawcę własnych wzorców umów, regulaminów lub innych ogólnych warunków zawierania umów, chyba że
uzgodniono inaczej na piśmie lub w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Wyłącza się stosowanie art. 3854 Kodeksu cywilnego.
1.6. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią postanowień Umowy zawartej przez Zamawiającego z Dostawcą a treścią OW, pierwszeństwo mają
postanowienia Umowy.
1.7. Dla celów interpretacji Umowy przyjmuje się następującą kolejność dokumentów stanowiących części Umowy:
1) Umowa / Zamówienie złożone przez Zamawiającego,
2) OW,
3) Zapytanie ofertowe Zamawiającego,
4) warunki techniczne i normy jakości określone dla Towarów/specyfikacje techniczne i inne dokumenty.
ARTYKUŁ II: ZAPOZNANIE DOSTAWCY Z OGÓLNYMI WARUNKAMI
2.1. Zamawiający udostępnia Dostawcy Ogólne Warunki w postaci elektronicznej przed zawarciem Umowy w taki sposób, aby mógł on wzorzec ten
przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
2.2. Ogólne Warunki są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem https://ammegapoland.pl/wp-content/uploads/2021/04/ammegapoland-ow-ogolne-warunki-wspolpracy-handlowej.pdf

ARTYKUŁ III: OFERTA, ZAPYTANIE OFERTOWE, ZAWARCIE UMOWY
3.1. Oferty należy sporządzać w języku polskim. Oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie informacje konieczne dla oceny, czy oferowane Towary
odpowiadają wymogom wskazanym w Zapytaniu ofertowym.
3.2. Jeżeli w Zapytaniu ofertowym Zamawiający ściśle określił wymogi, jakim powinny odpowiadać Towary, Dostawca obowiązany jest wskazać wszelkie
rozbieżności pomiędzy wymogami lub warunkami określonymi w treści Zapytania ofertowego Zamawiającego a treścią złożonej przez niego oferty oraz powodów
odstąpienia przez niego od wymogów lub warunków wskazanych przez Zamawiającego. Wykaz tych rozbieżności załącza się do oferty składanej przez Dostawcę.
Za odpowiedzi na Zapytania ofertowe jak również oferty oraz załączniki do tych odpowiedzi lub oferty składane przez Dostawcę Zamawiający nie ponosi żadnych
kosztów. Zamawiający może w każdym czasie żądać nieodpłatnego przedłożenia przez Dostawcę dodatkowych informacji lub dokumentów odnośnie do Towarów
będących przedmiotem oferty.
3.3. W ofercie należy wyraźnie określić Cenę Towarów. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, Ceny wskazane w ofercie zawierają także koszty materiałów, sprzętu,
załadunku, transportu, wysyłki, opakowania, ubezpieczenia, wyładunku, montażu rzeczy, których Dostawca używa przy wykonaniu Umowy. O ile nie ustalono
inaczej, wszystkie Ceny mają charakter ryczałtowy.
3.4. Zamówienie uważa się za zaakceptowane, a Umowę za zawartą z chwilą doręczenia Zamawiającemu potwierdzenia Zamówienia przez Dostawcę w formie
pisemnej lub dokumentowej lub z chwilą rozpoczęcia dostawy Towarów - w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. Potwierdzenie
Zamówienia może nastąpić w formie dokumentowej.
3.5. Zamówienie powinno zawierać co najmniej wskazanie Towaru (w tym jego ilości lub liczby), Cenę oraz termin i miejsce dostawy Towaru.
3.6. Wszelkie oświadczenia, informacje lub korespondencję należy kierować do Zamawiającego w Dni robocze:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub
2) pisemnie na adres siedziby Zamawiającego.
ARTYKUŁ IV: WARUNKI DOSTAWY
4.1. Dostawca dostarczy Towar na swój koszt i ryzyko do miejsca wskazanego w Umowie; jeśli zaś miejsce takie nie zostało wskazane w Umowie, wówczas
miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego ("Miejsce dostawy"). Jeśli do wydania Towaru w Miejscu dostawy konieczne będzie skorzystanie przez Dostawcę
(jego przedstawiciela lub podmiot działający na zlecenie Dostawcy) z wyposażenia lub sprzętu należącego do Zamawiającego, wówczas warunki udostępnienia
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takiego wyposażenia lub sprzętu zostaną określone dodatkowo w Umowie, z tym zastrzeżeniem, że nie będą one miały wpływu na zakres odpowiedzialności i
obowiązków Dostawcy wobec Zamawiającego.
4.2. Dostawca pokrywa koszty ubezpieczenia i transportu Towaru oraz ponosi ryzyko przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia do chwili Odbioru przez
Zamawiającego.
4.3. Dostawca odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich wykonujących dostawę lub część dostawy Towaru na jego zlecenie, w tym w szczególności za
terminowość realizacji dostawy Towaru, jak za działania i zaniechania własne.
4.4. Obowiązkiem Dostawcy jest dołączenie do dostarczanych Towarów czytelnego listu przewozowego, awiza wysyłki lub kopii faktury, które we wszystkich
przypadkach muszą być zgodne z przepisami prawa oraz określać w szczególności nazwę, adres oraz numer NIP Dostawcy, numer Zamówienia, wagę netto, kraj
pochodzenia, zafakturowaną wartość Towaru, liczbę opakowań zbiorczych lub jednostkowych, sposób transportu i postępowania z Towarem podczas transportu
i rozładunku oraz Miejsce dostawy.
4.5. Dostawę Towaru uważa się za wykonaną co do ilości Towaru - w odniesieniu do spełnienia warunków dostawy i przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Towaru z Dostawcy na Zamawiającego - w momencie Odbioru Towaru przez Zamawiającego w Miejscu dostawy, zgodnie z procedurą określoną w
Artykule VI OW lub w Umowie, o ile Strony wyraźnie uregulowały odrębny tryb czynności odbioru.
4.6. Dostawę Towaru uważa się za wykonaną co do jakości Towaru w odniesieniu do spełnienia warunków dostawy po dokonaniu odbioru jakościowego zgodnie
z procedurą określoną w Artykule VI OW lub w Umowie.
ARTYKUŁ V: PRZEJŚCIE PRAWA WŁASNOŚCI I RYZYKA
5.1. Prawo własności oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą Odbioru Towaru.
ARTYKUŁ VI: CZYNNOŚCI ODBIORU
6.1. Odbiór ilościowy Towarów przez Zamawiającego dokonywany jest przez przyjęcie Towaru przez umocowanego przedstawiciela Zamawiającego.
6.2. Otrzymaną dostawę umocowany przedstawiciel Zamawiającego kontroluje pod względem ilościowym, porównuje w tym zakresie zgodność dostawy z
Umową/Zamówieniem i przyjmuje na stan.
6.3. Tylko pełna zgodność ilościowa Towaru oraz komplet wymaganych dokumentów są podstawą do dokonania odbioru ilościowego. Odbiór ilościowy Towaru
następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru Towaru ("Odbiór").
6.4. Zamawiający może dokonać odbioru jakościowego Towaru i odbiór taki dokonany zostanie w chwili Odbioru lub w terminie i w sposób przyjęty przy
Towarach tego rodzaju. Termin ten nie będzie dłuższy niż 7 Dni roboczych od dnia dostawy Towaru, chyba że Towar wymaga specjalistycznych badań jego jakości
lub jego jakość nie może być zweryfikowana przed jego użyciem zgodnie z jego przeznaczeniem.
ARTYKUŁ VII: PŁATNOŚCI
7.1. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Dostawcę jest Odbiór Towaru przez Zamawiającego.
7.2. Dokonanie Odbioru Towaru oraz zapłata Ceny nie stanowi potwierdzenia, że Towar jest wolny od wad lub może zostać użyty zgodnie z jego przeznaczeniem
i tym samym nie ma wpływu na możliwość dochodzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek przysługujących mu roszczeń.
7.3. Zapłata Ceny przez Zamawiającego następuje na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (wraz z protokołami odbiorów podpisanymi przez należycie
umocowanego przedstawiciela Zamawiającego lub odpowiednimi potwierdzeniami dokonania Odbioru przez Zamawiającego) w formie przelewu na rachunek
bankowy Dostawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od daty skutecznego doręczenia faktury VAT.
7.4. Zapłata Ceny przez Zamawiającego następuje wyłącznie na wskazany przez Dostawcę rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT
prowadzonym przez właściwy organ administracji („Biała lista”). Dotyczy to zarówno rachunków bankowych prowadzonych w złotych polskich, jak i walutach
obcych. W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym z uwagi na brak na Białej liście wskazanego przez Dostawcę
numeru rachunku bankowego, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności wynagrodzenia na rzecz Dostawcy.
7.5. W sytuacji wskazanej w pkt 7.4 powyżej, płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 dni liczonych od dnia następnego po przekazaniu Zamawiającemu
przez Dostawcę informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego na Białej liście.
7.6. Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w pkt 7.4 powyżej, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek za
opóźnienie za okres pomiędzy ustalonym w Umowie terminem płatności a dniem zrealizowania płatności, o których mowa w ust. Pkt. 7.6. powyżej, jak również z
obowiązku naprawienia szkody oraz wszelkich innych roszczeń z tym związanych.
7.4. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych.
ARTYKUŁ VIII: KARY UMOWNE
8.1. Strony ponoszą pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
8.2. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z przyczyn wynikających z cech lub właściwości Towaru, jak również z jego niewłaściwego
opakowania i oznaczenia.
8.3. W przypadku opóźnienia Dostawcy w realizacji dostawy Towaru lub niedokonania dostawy Towaru, Zamawiający może skorzystać z jednego lub kilku
następujących uprawnień:
1) zażądać od Dostawcy realizacji dostawy w całości lub częściowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub
2) dokonać zakupu Towaru u innego dostawcy/sprzedawcy, na koszt i ryzyko Dostawcy, lub
3) odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu na dokonanie Dostawy Towaru.
8.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych określonych
w Kodeksie cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania Umowy. Niniejsze postanowienie nie wyłącza prawa dochodzenia kar
umownych przez Zamawiającego od Dostawcy w przypadkach określonych w OW i Umowie.
8.5. W braku odmiennych uzgodnień w formie pisemnej, ustala się odpowiedzialność Dostawcy wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
1)
za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy lub przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w
wysokości 20% Ceny netto;
2)
za opóźnienie w terminie dostawy Towaru - w wysokości 0,5% Ceny netto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% wartości netto opóźnionej
części dostawy;
3)
za opóźnienie w usunięciu wad Towaru stwierdzonych przy odbiorze jakościowym Towaru lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,5%
Ceny netto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 20% Ceny netto;
4)
za naruszenie zapisów dotyczących poufności, określonych w pkt XIII OW — w wysokości 10000 zł za każdy przypadek naruszenia.
8.6.
Kary umowne mogą podlegać kumulacji. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wartość zastrzeżonych kary umownej na zasadach ogólnych.
ARTYKUŁ IX: GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY, DODATKOWE WYMOGI DLA TOWARÓW
9.1. Wykonanie i jakość Towaru muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w Zamówieniu/Umowie.
9.2. Dostawca gwarantuje, że dostarczone przez niego Towary:
1) będą nowe, chyba że uzgodniono inaczej;
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2) będą wykonane z materiałów o odpowiedniej jakości, spełniających wymagane normy, o ile zostały one ustanowione;
3) będą funkcjonować zgodnie ze swoim przeznaczeniem;
4) będą posiadać wszelkie cechy uprzednio określone przez Strony;
5) będą wolne od wad prawnych, projektowych, konstrukcyjnych, materiałowych oraz produkcyjnych i nie będą obciążone prawami stron trzecich, w
szczególności zaś prawami własności intelektualnej;
6) będą zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności przepisami ochrony środowiska oraz BHP i ochrony przeciwpożarowej, normami
środowiskowymi;
7) będą kompletne i gotowe do użytku, a ich dostawa obejmować będzie również ich przynależności niezbędne dla ich odpowiedniej eksploatacji, nawet
jeśli nie zostało to sprecyzowane w Umowie lub Zamówieniu.
9.3. Dostawca jest zobowiązany wydać Zamawiającemu Towar w stanie wolnym od wad fizycznych oraz prawnych.
9.4. Każda kontrola Towaru i zgłoszenie wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji będzie uważana za złożoną w terminie. Zamawiający nie jest związany
żadnym terminem zawiadomienia Dostawcy o wadzie.
9.5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w dostarczonym Towarze, Zamawiający w ramach gwarancji jest uprawniony, według swojego wyboru, do:
1) żądania natychmiastowej, bezpłatnej wymiany Towaru na wolny od wad, lub
2) żądania bezpłatnego naprawienia Towaru (przywrócenia stanu właściwego), lub
3) pozostawienia Towaru w stanie niezmienionym z zachowaniem uprawnienia do złożenia oświadczenia o obniżeniu Ceny oraz
4) niezależnie od uprawnień przewidzianych w podpunktach 1-3 powyżej, Dostawca obowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu poniesionych wydatków
i pokrycia szkody powstałej w związku z dostarczeniem przez Dostawcę wadliwego Towaru.
9.6. Jeśli Towar został wymieniony lub naprawiony przez Dostawcę zgodnie odpowiednio z Artykułem 9.5 pkt 1 lub 2 i w nowo dostarczonym lub naprawionym
Towarze występują te same lub podobne wady, Zamawiający w terminie 14 dni może odstąpić od Umowy, z zachowaniem roszczenia o zwrot uiszczonej Ceny oraz
roszczeń wynikających z Artykułu 9.5 pkt 4.
9.7. W przypadku braku odmiennych uzgodnień pomiędzy Stronami w formie pisemnej, wymiana Towaru na wolny od wad lub naprawienie Towaru powinna
nastąpić w terminie nie później niż 14 dni od zgłoszenia roszczenia przez Zamawiającego.
9.8. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, okres gwarancji obejmuje 24 miesiące poczynając od daty Odbioru jakościowego. W przypadku Towarów, których
jakość może być zweryfikowana dopiero z chwilą ich użycia, okres gwarancji rozpoczynać się będzie z chwilą ich pierwszego użycia, lecz nie przekroczy okresu 36
miesięcy od daty ich Odbioru. Jeśli Dostawca oferuje dłuższy niż 24-miesięczny okres gwarancji, stosuje się dłuższy okres, który zostanie wskazany w Umowie lub
ofercie Dostawcy, przy zachowaniu wszelkich pozostałych postanowień OW.
9.9. W razie ujawnienia wad w okresie gwarancji, okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy Towaru lub wymiany Towaru na nowy, licząc od dnia
następującego po zgłoszeniu wad.
9.10. Dostawca gwarantuje, że dostarczany Towar spełnia wymogi jakościowe i bezpieczeństwa według obowiązujących norm. W szczególności zapewnia, że
dotrzymane są wymagania obowiązujące w kraju produkcji oraz obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku niezgodności tych wymagań,
rozstrzygające są wymagania obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
9.11. W okresie gwarancji Dostawca ponosi również odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady. Do uprawnień i obowiązków z tytułu rękojmi mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Okres odpowiedzialności Dostawcy z tytułu rękojmi wynosi 36 miesięcy.
9.12. Obowiązek Zamawiającego do zbadania towaru przewidziany w art. 563 Kodeksu cywilnego nie obejmuje zobowiązania do otwierania opakowania
zbiorczego, a za wady ujawnione po rozpakowaniu Dostawca odpowiada jak za wady ukryte. W pozostałych przypadkach zobowiązanie Zamawiającego do
skontrolowania dostarczonych Towarów ogranicza się do kontroli rodzaju Towarów i właściwej ich ilości.
9.13. Dostawca obowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach czyniących dostarczane Towary niebezpiecznymi dla życia lub
zdrowia.
9.14. Jeżeli zostało wszczęte postępowanie lub wystąpiono z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca,
Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym Dostawcę, który będzie miał prawo do udziału w postępowaniu dotyczącym danego roszczenia.
9.15. W przypadku dostawy Towaru, który podlega ograniczeniom lub wymogom informacyjnym w odniesieniu do określonych niebezpiecznych substancji,
Dostawca obowiązany jest zgłosić te substancje w formie określonej przez Zamawiającego najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą dostawy tych Towarów.
Ponadto w zakresie określonym odpowiednimi przepisami, Dostawca obowiązany jest dostarczyć wraz z Towarem tzw. kartę charakterystyki substancji wraz z
wymaganymi atestami. Powyższe ma zastosowanie w odniesieniu do przepisów prawa właściwego dla siedziby Dostawcy lub Zamawiającego lub Miejsca dostawy.
Dostawca dostarcza ją najpóźniej w dniu dostawy wraz z wymaganymi atestami.
9.16. Dostawca gwarantuje, że dostarczane przez niego Towary spełniają unijne wymogi dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Przez wymogi
te rozumie się należy zasadnicze wymagania w zakresie cech wyrobu, jego projektowania lub wytwarzania, określone w dyrektywach nowego podejścia, a także
szczegółowe wymagania, które powinien spełniać wyrób, określone w aktach prawnych Unii Europejskiej.
9.17. W przypadku istnienia takiego obowiązku, Dostawca zobowiązany jest umieścić na Towarach widoczne, czytelne i trwałe oznakowanie zgodności (CE), dane
producenta, a także numer identyfikacyjny i dane jednostki certyfikującej. Ponadto, jeżeli jest to przewidziane przepisami prawa właściwego dla siedziby Dostawcy
lub Zamawiającego lub Miejsca dostawy, Dostawca zobowiązany jest sporządzić i podpisać deklarację zgodności UE, w której stwierdza, że Towary spełniają
wszystkie wymagania prawne.
9.18. Dostawca lub jego upoważniony przedstawiciel jest obowiązany przechowywać dokumentację dotyczącą Towarów oraz wyników dokonanej oceny
zgodności Towarów z zasadniczymi wymaganiami przez okres 10 lat od daty wyprodukowania ostatniego Towaru, którego dokumentacja ta dotyczy. Niezależnie
od obowiązku przechowywania dokumentacji, Dostawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pisemną kopię dokumentacji dotyczącej wyrobów oraz
wyników dokonanej oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami.
9.19. Dostawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania
obowiązków, o których mowa w Artykule 9.16-9.18.
ARTYKUŁ X: SIŁA WYŻSZA
10.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, do których mają zastosowanie niniejsze OW, jeżeli niewykonanie
lub nienależyte wykonanie jest skutkiem działania siły wyższej.
10.2. Za siłę wyższą uważa się nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne, którego wystąpienia i skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę
wyższą będzie się uważać nadzwyczajne działania sił przyrody, takie jak huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne, epidemię,
strajk lub inne sytuacje powodujące niemożliwość wykonania Umów, do których mają zastosowanie niniejsze OW.
10.3. Strona powołująca się na niemożność świadczenia spowodowaną siłą wyższą jest zobowiązana do natychmiastowego zawiadomienia drugiej Strony w formie
pisemnej pod rygorem nieważności o warunkach wystąpienia siły wyższej, jej rodzaju, zakresie oraz przewidywanym czasie trwania bądź usuwania skutków.
ARTYKUŁ XI: ODSTĄPIENIE OD UMOWY
11.1. Dostawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający jest w zwłoce z wypłaceniem bezspornych należności na podstawie
prawidłowo wystawionych faktur VAT w okresie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od dnia, w którym upłynął termin zapłaty faktury VAT. Dostawca może
wówczas wykonać prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
11.2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
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1) jeżeli Dostawca opóźnia się z rozpoczęciem wytwarzania przedmiotu Umowy/Zamówienia lub poszczególnych jego części tak dalece, że nie jest
prawdopodobne, żeby zdołał je dostarczyć w czasie umówionym; wówczas Zamawiający może, nie wyznaczając terminu dodatkowego, od Umowy odstąpić
jeszcze przed upływem terminu do dostarczenia przedmiotu dostawy;
2) jeżeli Dostawca opóźnia się z dostawą części/partii Towarów lub całości zamówienia o 14 dni kalendarzowych; Zamawiający może wówczas skorzystać
z prawa odstąpienia od Umowy w terminie kolejnych 14 dni kalendarzowych;
3) jeżeli w toku wytwarzania przedmiotu dostawy okaże się, że Dostawca wykonuje Towary w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający
może wezwać Dostawcę do zmiany sposobu wykonania wyznaczając Dostawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu od Umowy odstąpić;
4) jeżeli Dostawca dopuści się naruszenia postanowień OW lub Umowy; Zamawiający może wówczas odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego odstąpienie od Umowy.
11.3. Postanowienia Artykułu 11.2 nie wyłączają uprawnień do odstąpienia od Umowy Zamawiającego wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

ARTYKUŁ XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
12.1. Administratorem danych osobowych jest Ammega Poland Sp. z o. o., z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Strażackiej 72, 43 - 382 Bielsko-Biała, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000365560, REGON: 24172141900000 , NIP: 6521712410, kapitał zakładowy 200 000,00 PLN („Administrator” lub „Zamawiający”).
12.2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem iod@ammega.com.
12.3. Dane osobowe Dostawców będących osobami fizycznymi przetwarzane są w następujących celach:
1) zawarcie i wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
2) wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
3) dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO.
12.4. Niezależnie administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe osób kontaktowych wskazanych przez Dostawcę do wykonania umowy oraz osób
reprezentujących Dostawcę (np. członków zarządu, pełnomocników).
12.5. Dane osobowe osób wskazanych w pkt. 12.4. zostały przekazane przez Dostawcę. Więcej informacji o źródle danych można uzyskać kontaktując się z
Inspektorem Ochrony Danych.
12.6. Dane osobowe osób wskazanych w pkt. 12.4. obejmują w szczególności: takie kategorie jak dane identyfikacyjne (takie jak imię, nazwisko, PESEL), adresowe
(adres zamieszkania, doręczeń), kontaktowe (numer telefonu, adres email), forma zatrudnienia, zakres obowiązków.
12.7. Dane osobowe osób wskazanych w pkt. 12.4. przetwarzane są w następujących celach:
1)
realizacja i kontrola zadań wynikających z umowy, pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
2)
zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia, kontroli produkcji oraz tajemnicy informacji w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3)
dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
12.7. Dane osobowe:
1) przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej
umowy,
2) przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przetwarzane będą przez czas określony w przepisach prawa,
3) przetwarzane na podstawie uzasadnione interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) będą przetwarzane do czasu zrealizowania tego interesu.
W każdym przypadku okres przetwarzania danych osobowych może być przedłożony do czasu przedawnienia roszczeń.
12.8. Odbiorcami danych są:
1) podmioty, którym dane osobowe muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności są to organy administracji publicznej
takie jak organy administracji skarbowej. Dane mogą być również udostępniane organom innych państw członkowski UE oraz sądom w zakresie wynikającym
z prawa wspólnotowego lub krajowego;
2) podmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu wykonania swoich zadań, zrealizowania praw lub wykonania zobowiązań, w szczególności
świadczącym usługi informatyczne, windykacyjne, kadrowe, księgowe, transportowe, marketingowe, archiwizacji lub niszczenia dokumentów;
3) podmioty będące samodzielnymi administratorami danych, w szczególności takie jak:
a. podmioty świadczące usługi prawne, audytorskie, doradztwa podatkowego;
b. podmioty certyfikujące, tj. nadające i weryfikujące posiadane uprawnienia;
c. podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
d. podmioty świadczące usługi kurierskie lub pocztowe;
e. podmioty świadczące usługi szkoleniowe.
12.9. Współpracując podmiotami, o których mowa w pkt 12.8. ppkt 2) Administrator powierza im dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania zadań
i obowiązków. Dzięki zawieraniu odpowiednich zapisów umownych oraz stosowaniu innych środków takich jak kontrole powierzane dane osobowe przetwarzane
są w sposób chroniący prywatność.
12.10. Administrator nie ma wpływu na sposób oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w pkt 12.8. ppkt 3).
12.11. Dane osobowe będą przetwarzane w kraju znajdującym się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanym dalej EOG. Jeśli miałoby dochodzić do
przekazywania informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych
osobowych.
12.12. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych można skorzystać z następujących praw: dostępu do swoich danych, sprostowania
(poprawiania) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Osoba, której dane są przetwarzane ma także prawo wniesienia skargi
do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Niezależnie od powyższych praw można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora lub interesu publicznego. Dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych
celach, chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i
wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby mieć pewność, że wnioskodawca jest uprawniony do
skorzystania z praw możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.
12.13. Podanie danych, o których mowa w pkt. 12.3. jest obowiązkiem umownym. W przypadku odmowy podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie lub
wykonanie umowy z Administratorem.
ARTYKUŁ XIII. SPORY WYNIKŁE POMIĘDZY STRONAMI
13.1. Wszelkie spory powstałe między Stronami Umowy będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim.
13.2. Strony zobowiązane są do rozstrzygania sporów przede wszystkim na drodze polubownej.
13.3. Jeżeli Strony nie dojdą do polubownego rozstrzygnięcia sporu, właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie właściwy sąd powszechny w Szczecinie, o ile
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
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13.4. Jeśli Dostawca nie posiada miejsca zamieszkania lub miejsca zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, wszelkie wynikłe z Umowy sprawy
o prawa majątkowe rozstrzygać będzie – o ile przepisy bezwzględnie obowiązujące nie będą stanowić inaczej - sąd powszechny w Szczecinie (jurysdykcja sądów
polskich).
ARTYKUŁ XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
14.1. Z zastrzeżeniem pkt 14.2 OW wszelkie zawiadomienia, zgody, reklamacje lub inne dokumenty przesyłane pomiędzy Stronami zgodnie z OW lub Umową
będą uznawane za doręczone, jeżeli oryginał zostanie doręczony osobiście, pocztą kurierską lub przesyłką poleconą na adres drugiej Strony podany w Umowie. W
przypadku zmiany danych adresowych, Strona Umowy, której zmiana dotyczy, zobowiązuje się poinformować pisemnie drugą Stronę Umowy o tym fakcie nie
później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty jej zaistnienia pod rygorem uznania skuteczności doręczeń na dotychczasowy adres.
14.2. Jeżeli OW lub Umowa nie wymagają sporządzenia danego dokumentu lub informacji w formie pisemnej, taki dokument lub informacja będą również uznane
za sporządzone i doręczone: (i) jeżeli zostanie sporządzona i doręczona drugiej Stronie pocztą elektroniczną na adres e-mail drugiej Strony podany w
Umowie/Zamówieniu. W przypadku zmiany adresu e-mail, Strona Umowy, której zmiana dotyczy, zobowiązuje się poinformować drugą Stronę Umowy o tym
fakcie nie później niż w ciągu 7 Dni roboczych od daty jej zaistnienia pod rygorem uznania skuteczności doręczeń na dotychczasowy adres e-mail.
14.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany OW. Wszelkie zmiany w OW wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli w ciągu 7
dni roboczych od poinformowania Dostawcy o zmianie OW, Dostawca nie wyrazi sprzeciwu odnośnie zmian OW, uważa się, iż Dostawca zaakceptował zmiany OW
bez zastrzeżeń.
14.4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
14.5. OW oraz Umowa i zobowiązania wynikające lub powstałe w związku z Umową, podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Do
postanowień Umowy nie stosuje się Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r. (CISG). W
kwestiach nieuregulowanych w OW i Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne znajdujące zastosowanie przepisy prawa polskiego.
14.6. Prawa (w tym roszczenia) i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą zostać przeniesione przez Dostawcę na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
14.7. Całkowita lub częściowa nieważność któregokolwiek z postanowień OW lub Umowy nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku,
Strony, w zakresie możliwym i/lub dopuszczalnym przepisami prawa, zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem ważnym, odpowiadającym i w możliwie
najbardziej zbliżony sposób realizującym gospodarczy cel i skutek nieważnego postanowienia.
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