Wasiak Technology Sp. z o.o.
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1. Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne warunki Zakupu obowiązują jeśli nie zostaną uzgodnione pisemnie inne postanowienia, wyłączające obowiązywanie Ogólnych
Warunków Zakupu. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu mają zastosowanie do zamówień składanych przez spółkę Wasiak Technology Sp. z o.o. . zwaną
w dalszej treści Zamawiającym i dotyczą odpowiednio kupna - sprzedaży lub dostawy materiałów, surowców, części, prefabrykatów, wyrobów lub
urządzeń, zwanych dalej towarem przez podmiot zwany w dalszej treści Dostawcą.Wykonując zlecenie bądź zamówienie Dostawca uznaje w całości
Ogólne Warunki Zakupu. Jeśli Dostawca nie zgadza się z Ogólnymi Warunkami Zakupu zobowiązany jest niezwłocznie, przed wykonaniem zlecenia lub
zamówienia pisemnie powiadomić Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie w tym przypadku prawo wycofania zlecenia lub zamówienia. W tym
wypadku Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia.

2. Termin dostawy / Potwierdzenie zamówienia

Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia powinno być pisemnie potwierdzone przez Dostawcę w termine 3 dni od dnia jego otrzymania. Za pisemne
potwierdzenie uznaję się dokument papierowy, fax lub e-mail przesłany przez Dostawcę do Zamawiającego. Zamawiający, jeśli nie otrzyma
potwierdzenia zamówienia ma prawo wycofać się bez ponoszenia kosztów z umowy/ zamówienia. Przyjęcie zamówienia przez Dostawcę z odchyleniami
wymaga pisemnego uzgodnienia. W tym przypadku realizacja zamówienie wymaga pisemnego potwierdzenia Zamawiającego. Zamawiający zastrzega
sobie prawo odstpienia od całości lub części zamówienia niezrealizowanego w terminie określonym w zamówieniu bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek
odszkodowań. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od dostawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zamówień
na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania zamówienia. Przyjęcie
opóźnionej dostawy/usługi nie powoduje rezygnacji z roszczeń. Przy dostawie wcześniejszej niż uzgodniona, Zamawiający ma prawo odesłać dostawę
na koszt i odpowiedzialność Dostawcy. Jeśli wcześniejsza dostawa nie zostanie odesłana, towar jest składowany na koszt i odpowiedzialność Dostawcy.
Dostawy częściowe będą akceptowane po wcześniejszym i dokładnym uzgodnieniu. Przy dostawach częściowych pozostała ilość musi być dostarczona
w ustalonym terminie.

3. Dostawy

Dostarczone towary muszą zostać dostarczone zgodnie ze specyfikacjami i wyszczególnieniami towarzyszącymi zleceniom i zamówieniom. Dostawa
może zostać odrzucona, jeżeli nie towarzyszy jej dokument dostawy wystawiony przez Dostawce, zawierający numer zamówienia , specyfikację
wysłanego towaru, ilość, szczegóły dotyczące opakowania, wagą i miejsce przyjęcia, jeżeli zostały wskazane w zamówieniu oraz atesty, certyfikaty i karty
gwarancyjne.

4. Ustalenie cen / faktury

Ceny podane w zamówieniu są stałe i nie podlegają zmianom, obejmują towary dostarczone do określonego miejsca dostawy. Zapłaty za dostarczenie
towaru Zamawiający dokona w terminie 30 dni od dnia dostarczenia towaru i otrzymania faktury VAT albo od dnia, w którym zostały wykonane usługi
i wystawiona za nie faktura VAT. Inne warunki płatności, skonta muszą zostać ustalone odrębnie. Uregulowanie płatności nie stanowi ze strony
Zamawiającego potwierdzenia prawidłowego wykonania przez Dostawcę zobowiązań wynikających z umowy dostawy bądź na podstawie zlecenia.

5. Zastrzeżenia dotyczące płatności

Wszystkie płatności dokonywane będą pod warunkiem stwierdzenia, że dostarczony towar wolny jest od wad jakościowych. W przypadku wykrycia przez
Zamawiającego i niezwłocznego powiadomienia Dostawcy o wadach jakościowych w dostarczonym towarze, Zamawiający ma prawo zatrzymać
częściowo lub całkowicie zapłatę do czasu usunięcia wad jakościowych, przy czym ustalone terminy skonta obowiązują od momentu usunięcia tych wad.

6. Poufność

Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, jak również informacje pozyskane przez Dostawcę w związku
z realizacją zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Zamawiającego i nieudostępniane
publicznie, będą uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim. Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji,
w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Gwarancja i rękojmia

Zrealizowanie zamówienia powoduje udzielenie przez Dostawcę gwarancji i rękojmi na dostarczone towary na okres 24 miesięcy od dnia pierwszego
uruchomienia lub od dnia wykonania z dostarczonego materiału wyrobu gotowego. Jeśli powstaną uszkodzenia dostarczonych towarów Zamawiający
może, wg. uznania, odstąpić od umowy, obniżyć cenę lub domagać się usunięcia wad towaru na koszt Dostawcy. Zamawiający ma prawo do
odszkodowania za szkody poniesione na skutek wad dostarczonego materiału czy złego wykonania. Ukryte wady zostaną stwierdzone w momencie
użycia towaru a żądanie odszkodowania uznaje się w przypadku ujawnienia wad ukrytych za uzasadnione. Zgłoszenie widocznych wad do Dostawcy
musi nastąpić w terminie 5 dni roboczych od dostarczenia towaru do Zamawiającego. W przypadku wad ukrytych, reklamacje uznaje się za zasadną, jeśli
nastąpiła niezwłocznie po wykryciu wady w czasie używania towaru lub w czasie sprawdzania jego funkcjonowania. W nagłych przypadkach
Zamawiający ma prawo w porozumieniu z Dostawcą sam podjąć lub zlecić osobom trzecim prace naprawcze bądź zamówić dostawę na koszt Dostawcy.
Przy dostawach towarów, które wymagają instrukcji montażu i użytkowania Dostawca jest zobowiązany dostarczyć je w języku polskim bez dodatkowego
zamówienia najpóźniej w dniu dostawy. Zamawiający może zamówione towary odebrać sam z zakładu Dostawcy bądź zlecić odbiór osobie trzeciej.
Wszystkie dostawy będą sprawdzane pod względem dotrzymania przepisów jakościowych w przypadku stwierdzenia odchyleń dostawa nie będzie
przyjęta. Sprawdzanie u Zamawiającego następuje niezwłocznie, względnie przy zużywaniu.

8. Usługi

Osoby, które wypełniając postanowienia umowy lub zamówienia, przeprowadzają pracę na terenie zakładu są zobowiązane do przestrzegania
regulaminu zakładowego.

9. Sprawy sporne

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu znajduje zastosowanie prawo polskie, w tym w szczególności przepisy
Kodeksu Cywilnego. W przypadku sporu, którego strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie, dla obu stron obowiązuje sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

10. Postanowienia końcowe

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część zamówienia złożonego u Dostawcy przez Zamawiającego. W przypadku sprzeczności lub
rozbieżności decydujące znaczenie ma treść zamówienia.

