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Krzysztof Rzeszowski
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e-mail: zphkama@zphkama.com

Ogólne Warunki Sprzedaży
Ogólne Warunki Sprzedaży, OWS, regulują zasady sprzedaży towarów i usług w ZPH Kama,
zwanym dalej Sprzedającym.
OWS stanowi integralną część umów, ofert oraz potwierdzeń zamówień i obowiązują obie
Strony umowy, o ile nie uzgodnią one pisemnie wyraźnie odmiennych postanowień . Ogólne
warunki umów Zamawiającego mogą znaleźć zastosowanie tylko w zakresie, w jakim nie są
sprzeczne z postanowieniami niniejszych OWS.
1.0. Zawarcie umowy
1.1.Zawarcie umowy następuje, gdy jedna ze Stron wyrazi wolę zawarcia umowy (oferta,
zamówienie) podając istotne postanowienia i ogólne warunki (przedmiot, cena, OWS), a
druga ze Stron przyjmie to oświadczenie bez zastrzeżeń, zmian lub uzupełnień – w formie
potwierdzenia zamówienia wraz z zaakceptowanymi OWS.
1.2.Obie Strony obowiązuje pisemna forma wszelkich uzgodnień
2.0. Realizacja umowy
2.1.Strony zobowiązane są do współpracy w trakcie realizacji umowy. Zamawiający
zobowiązany jest udzielić Sprzedającemu wszelkich informacji niezbędnych do
zaprojektowania i wyprodukowania towaru.
2.2. Sprzedający jest uprawniony do przesunięcia terminu realizacji
zamówienia w razie wystąpienia okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności lub
których nie mógł przewidzieć.
2.3. Dowodem realizacji zamówienia lub jego części jest dokument wydania towarów (WZ)
,lub protokół odbioru potwierdzony przez Zamawiającego
2.4. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za towar, zgodnie z umową.
2.5. Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty zgodnie z umową , wówczas Sprzedający może
wszcząć postępowanie windykacyjne . W przypadku wszczęcia windykacji Sprzedający może
dochodzić od Zamawiającego poniesionych z tego tytułu kosztów.
3.0 Sprzedaż towarów i usług
3.1. Zamawiający zapewnia Sprzedającemu na czas realizacji usługi dostęp do energii
elektrycznej, ujęcia wody pitnej, połączeń telekomunikacyjnych, miejsca przechowywania
narzędzi a także media niezbędne do przeprowadzenia testów sprawdzających i
uruchomieniowych.
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4.0.Obowiązki Zamawiającego
4.1. Udzielenie Sprzedającemu wymaganej przepisami prawa zgody na zlecanie robót
podwykonawcom,
4.2. Współpraca ze Sprzedającym w trakcie wykonywania prac w ramach usługi, jeżeli jest to
niezbędne dla ich prawidłowego wykonania,
4.3. Dokonanie odbioru prac zgodnie z postanowieniami umowy.
5.0. Obowiązki Sprzedającego
5.1. Do obowiązków Sprzedającego należy:
a) Wykonanie zakresu prac objętych przedmiotem umowy z należytą starannością , zgodnie z
obowiązującymi przepisami, dokumentacją objętą umową ( np. dokumentacją projektową)
oraz z zasadami wiedzy technicznej, przy czym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za
błędy w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego lub w założeniach przekazanych
przez Zamawiającego,
b) Uzyskanie wymaganej przepisami prawa zgody Zamawiającego na zlecanie robót
podwykonawcom ,
c) Bieżące utrzymywanie porządku na terenie prowadzenia prac w ramach usługi i w jego
bezpośrednim sąsiedztwie oraz końcowe uporządkowanie tego terenu.
6.0. Roboty dodatkowe
Jeżeli w toku wykonywania prac powstanie konieczności wykonania robót nieobjętych
zakresem umowy, Sprzedający wykona powyższe roboty na odrębne pisemne zlecenie
Zamawiającego, w którym zostanie określony zakres robót. Wysokość wynagrodzenia oraz
termin wykonania określi Sprzedający w uzgodnieniu z Zamawiającym,
7.0. Odbiór
7.1. Po zakończeniu poszczególnych prac Sprzedający zgłasza Zamawiającemu na piśmie,
drogą i-mailową lub telefonicznie gotowość odbioru zakończonych prac,
7.2. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania oceny zakończonych prac,
7.3. W tym celu Zamawiający powołuje komisję odbioru i ustala datę rozpoczęcia odbioru, o
czym powiadamia Sprzedającego. Zakończenie prac komisji kończy sporządzenie i
podpisanie protokołu odbioru, co jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia
robót w dacie ich zgłoszenia do odbioru,
7.4. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do wykonania prac strony podpiszą
protokół odbioru z jednoczesnym wyszczególnieniem stwierdzonych wad dających się usunąć
i określeniem terminu ich usunięcia ,
7.5. W przypadku gdy Zamawiający przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do
eksploatacji (używania ), uznaje się że Strony dokonały odbioru przedmiotu umowy. W
takim przypadku Sprzedający jest uprawniony do wystawienia faktury i otrzymania należnego
mu wynagrodzenia.
8.0. Odpowiedzialność za wady i gwarancja
8.1. Jeżeli w toku czynności odbioru robót przewidzianych umową zostaną stwierdzone wady
nadające się do usunięcia Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu tych wad na
podstawie udzielonej gwarancji.
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8.2. Sprzedający gwarantuje, że towar i usługi dostarczone w ramach realizacji umowy są
zgodne ze specyfikacją , dokumentacją projektową lub rysunkami technicznymi i wszelkimi
innymi wymogami umowy,
8.3.Sprzedający udziela Zamawiającemu gwarancji na:
a) dostarczone towary lub dostarczone i zamontowane urządzenia oraz użyte materiały – na
warunkach określonych przez producenta, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy,
b) Prace wykonane w ramach realizacji umowy - przez okres 24 miesięcy.
8.4. Okres gwarancyjny rozpoczyna bieg od daty wydania/dostarczenia towaru./usługi,
8.5. W ramach gwarancji Sprzedający zobowiązany jest jedynie do usunięcia na swój koszt i
według własnego wyboru wad fizycznych towaru lub usługi albo do dostarczenia rzeczy
wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnione zostaną w okresie gwarancji i powstaną z przyczyn
tkwiących w sprzedanym towarze
8.6. Jeżeli dokumentacja określająca warunki eksploatacji dostarczonego towaru i/ lub usługi,
a w szczególności dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) wymaga dokonywania w okresie
gwarancyjnym prewencyjnych czynności serwisowych, w tym przeglądów gwarancyjnych, a
umowa nie stanowi inaczej, Zamawiający jest odpowiedzialny za spełnienie tych wymagań,
8.7. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku używania towaru
niezgodnie z jego przeznaczeniem, dokonywania napraw lub przeróbek dostarczonego towaru
lub wykonanej przez Sprzedającego pracy bez powiadomienia i pisemnej zgody
Sprzedającego,
8.8. Gwarancji nie podlegają usterki, wady i uszkodzenia mechaniczne które są następstwem
niewłaściwej eksploatacji czy konserwacji, samowolnych napraw lub przeróbek i zmian
konstrukcyjnych dokonanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie,
9.0. Serwis
9.1. Po upływie okresu gwarancyjnego lub w zakresie nieobjętym gwarancją Sprzedający
oferuje świadczenie odpłatnych usług serwisowych dla dostarczonych przez Sprzedającego
towarów i/ lub usług, na warunkach określonych w odrębnej umowie.
9.2.O ile strony nie uzgodniły inaczej, w przypadku, gdy Zamawiający w okresie gwarancji
zgłosił usterkę /awarię a Sprzedający podejmie działania w ramach serwisu, po czym okaże
się, że zgłoszenie usterki/awarii Zamawiającego było bezpodstawne /wada nie wyst piła, lub
nie jest ona objęta gwarancją, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów takiej
reakcji serwisu Sprzedającego - zgodnie z obowi zującymi u niego cennikami usług,
10.0. Prawa Własności
10.1.Sprzedajacy zachowuje prawa autorskie, patenty i inne prawa własności przemysłowej
w odniesieniu do przedmiotu umowy dostarczanego przez Sprzedającego, istniejące zarówno
przed zawarciem umowy jak i powstałe w trakcie realizacji umowy.
10.2.Sprzedający oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy dostarczony
przez niego przedmiot umowy nie narusza patentów i innych praw własności przemysłowej
oraz praw autorskich i praw pokrewnych należących do osób trzecich,
11 0. Warunki płatności
11.1. Sprzedający oświadcza ,że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT
zarejestrowanym pod nr NIP 663-000-58-29 oraz numerem VAT EU: PL 6630005829
nadanym jemu dla celów dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych
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11.2. W razie podpisania umowy Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Sprzedającemu
swoich danych niezbędnych do wystawienia faktury Vat zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa ,oraz do zapłacenia ceny wraz z doliczoną do niej kwotą podatku VAT w
wys 23%
11.3. W przypadku opóźnienia w zapłacie za towar/usługę Zamawiający zostanie obciążony
odsetkami w wysokości przewidzianej przepisami prawa.
11.4. . W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części, Strona, z przyczyny której
nastąpiło odstąpienie, zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% wartości tych
towarów i usług, których dotyczy odstąpienie
11.5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w dostawie, trwającej
dłużej niż 6 miesięcy i powstałej z przyczyn zawinionych przez Sprzedającego.
11.6. Strona odstępująca od umowy, poinformuje drugą Stronę o odstąpieniu od umowy na
piśmie
11.7. Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
postanowień umowy na skutek działania Siły Wyższej, pod warunkiem, że jeżeli zaistnieje
sytuacja Siły Wyższej. Strona, po której te okoliczności wystąpiły, bezzwłocznie zawiadomi
drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach oraz dołoży wszelkich starań, aby w
terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia przedstawić drugiej Stronie
dokumentację , która wyjaśnia przyczyny zaistniałej Siły Wyższej,
11.8. W związku z zaistnieniem Siły Wyższej terminy realizacji przedmiotu umowy
wydłużają się o czas trwania Siły Wyższej i okres niezbędny do podjęcia na nowo prac
zawieszonych ,
12.0 .Postanowienia końcowe
12.1. Umowa wraz z niniejszymi OWS stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w
zakresie jej przedmiotu
12.2. Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe pomiędzy Stronami w związku z treścią lub
wykonaniem umowy, których Stronom nie udało się rozstrzygnąć w drodze porozumienia w
ciągu 14 dni od momentu wystąpienia takiego sporu, będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego,
12.3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS lub umową stron
maja zastosowanie odpowiednie przepisy K.C.

Doc type:
Title:

Sprzedaż

Opracował:

Ogólne Warunki Sprzedaży

Krzysztof Rzeszowski
Doc no.

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
KAMA

OWS/2017

Lang.

Revision

Page:

PL

1

Pages:

4
4

