OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
HYDROPRESS WOJCIECH GÓRZNY
§1 Zakres obowiązywania
1.
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej OWZ) mają
zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy Wojciechem Górznym,
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą HYDROPRESS Wojciech
Górzny (dalej HYDROPRESS), na mocy których HYDROPRESS nabywa
towary (np. materiały, surowce, części zamienne, urządzenia czy maszyny). Do
umów na mocy których HYDROPRESS nabywa usługi postanowienia
niniejszych OWZ stosuje się odpowiednio.
2.
Informacja o stosowaniu niniejszych OWZ zawarta jest w treści
zamówień składanych przez HYDROPRESS. Przyjmując zamówienie
dostawca wyraża tym samym zgodę na stosowanie niniejszych OWZ.
Ewentualne odstąpienie od stosowania OWZ wymaga uzgodnienia stron przed
zawarciem umowy. Uzgodnienie w sprawie odstąpienia od stosowania OWZ
wymaga zachowania formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, pod
rygorem nieważności.
3.
Treść niniejszych OWZ udostępniana jest w formie elektronicznej na
stronie internetowej HYDROPRESS pod adresem:
https://hydropress.pl/pl/firma/polityka-prywatnosci Każdy zainteresowany jest
uprawniony do pobrania, zapisania i odtwarzania niniejszych OWZ.
§2 Zawarcie umowy
1.
Do zawarcia umowy konieczne jest złożenie przez HYDROPRESS
zamówienia oraz akceptacja zamówienia przez kontrahenta. Zamówienie
będzie określało co najmniej: przedmiot zamówienia, w tym ilość zamawianego
towaru, cenę, warunki dostawy, termin dostawy oraz informację o stosowaniu
niniejszych OWZ. Kontrahent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia
o akceptacji zamówienia nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od
dnia złożenia zamówienia.
2.
W przypadku braku złożenia przez kontrahenta oświadczenia
o akceptacji zamówienia nie dojdzie do zawarcia umowy. W przypadku
złożenia przez kontrahenta oświadczenia o akceptacji zamówienia pod
warunkiem przyjęcia przez HYDROPRESS propozycji zmian do treści
zamówienia, do zawarcia umowy konieczne będzie złożenie przez
HYDROPRESS wyraźnego oświadczenia o akceptacji tych zmian. Jeżeli
HYDROPRESS nie złoży oświadczenia o akceptacji warunków
zaproponowanych przez kontrahenta, nie dojdzie do zawarcia umowy.
3.
Dla zamówień i oświadczeń, o których mowa powyżej, konieczne jest
zachowanie – pod rygorem nieważności - jednej z następujących form:
pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej.
§3 Dostawy towarów
1.
Kontrahenci zobowiązani są do dostaw towarów na warunkach
określonych w zamówieniach. HYDROPRESS informuje, że jest w stanie
przyjmować towary w dni robocze w godzinach od 7:00 do 16:00. Dostawa
towarów w soboty, niedziele i w dniu ustawowo wolne od pracy lub
w godzinach innych niż opisane w zdaniu poprzedzającym wymaga
każdorazowo zgody HYDROPRESS wyrażonej w formie pisemnej,
elektronicznej lub dokumentowej.
2.
Wraz z towarem kontrahent zobowiązany jest do dostarczenia
dokumentów towarzyszących dostawie, tj.:
a)
faktury VAT chyba, że faktura jest doręczana drogą elektroniczną;
b)
specyfikacji ilościowej określającej ilość i rodzaj dostarczanego
towaru oraz numer lub numery zamówień HYDROPRESS, których dostawa
dotyczy;
c)
dokumentów jakościowych takich jak: karty charakterystyki,
dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi. W treści przesłanej faktury VAT
oraz specyfikacji ilościowej powinno być odwołanie do numeru zamówienia
będącego podstawą dostawy. Brak lub niekompletność dokumentów
towarzyszących dostawie może być podstawą nieprzyjęcia przez
HYDROPRESS dostawy z przyczyn leżących po stronie kontrahenta.
3.
Jeżeli kontrahent przewiduje trudności w wykonaniu dostawy zgodnie
z treścią zamówienia, w szczególności jeżeli kontrahent przewiduje, że dostawa
będzie dokonana z opóźnieniem lub będzie niekompletna, zobowiązany jest
niezwłocznie pisemnie zawiadomić o tym fakcie HYDROPRESS. W treści
zawiadomienia należy podać istotę oraz przyczynę przewidywanego problemu
oraz wskazać na termin, w którym zgodnie z przewidywaniami kontrahenta
dostawa zostanie dokonana w całości zgodnie z treścią zamówienia.
4.
Zarówno zawiadomienie ze strony kontrahenta, o którym mowa w ust.
3 powyżej, jak i przyjęcie przez HYDROPRESS dostawy nie oznacza
rezygnacji przez HYDROPRESS z roszczeń wynikających z nienależytego
wykonania dostawy.
5.
W przypadku powstania po stronie kontrahenta opóźnienia w dostawie
towaru (przy czym pod pojęciem dostawy towaru należy rozumieć kompletną
dostawę towaru zgodnie z zamówieniem), HYDROPRESS uprawniony jest do
obciążenia kontrahenta karą umowną w wysokości 1% łącznej, określonej
w zamówieniu, ceny towaru brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Zapłata przez kontrahenta kary umownej nie wyłącza prawa HYDROPRESS
do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w zakresie
przewyższającym uiszczoną karę umowną. Kara umowna może być naliczana
również wówczas, gdy kontrahent dostarczy towar wadliwy lub niekompletny.
Wówczas będzie ona naliczana do czasu dostarczenia towaru zgodnego z treścią
zamówienia.
6.
W przypadku powstania po stronie kontrahenta opóźnienia w dostawie
towaru zgodnego z zamówieniem, które przekroczy dwa dni robocze,
HYDROPRESS będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od
umowy.
§4 Odbiory
1.
HYDROPRESS będzie przeprowadzał kontrolę ilościową
i jakościową odbieranych towarów w terminie 21 dni od dnia dostawy. Kontrola
jakościowa dotyczy ewentualnych wad możliwych do wykrycia na podstawie
pobieżnych oględzin towaru, bez otwierania opakowania. HYDROPRESS nie
ma obowiązku otwierania opakowań, dokonywania badań lub oględzin w celu
sprawdzenia stanu technicznego, jakości czy kompletności towaru.
2.
Kontrahent zrzeka się prawa do powoływania się na utratę przez
HYDROPRESS roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji z powodu zgłoszenia
wady z opóźnieniem.
3.
Jeżeli dostarczany towar będzie nosił znamiona uszkodzenia w trakcie
transportu, HYDROPRESS odnotuje ten fakt niezwłocznie w obecności
kuriera. Jeżeli kurier odmówi udziału w oględzinach przesyłki lub odmówi
podpisania dokumentu potwierdzającego wynika oględzin, HYDROPRESS
odnotuje ten fakt. O wynikach oględzin niezwłocznie zostanie zawiadomiony
kontrahent.
§5 Wady
1.
Jeżeli dostawa będzie w jakikolwiek sposób niezgodna z treścią
zamówienia, a w szczególności, jeżeli towar będzie niekompletny, uszkodzony,
brak będzie wymaganych dokumentów towarzyszących dostawie lub jeżeli
dostawa będzie dokonana z opóźnieniem, HYDROPRESS uprawniony będzie,
według własnego wyboru: do odmowy przyjęcia dostawy w całości lub w części
lub do przyjęcia dostawy w całości pomimo widocznych wad. Kontrahent jest
zobowiązany do spełnienia świadczeń z tytułu rękojmi również wówczas, gdy
towar będzie już własnością lub będzie w posiadaniu innego podmiotu niż
HYDROPRESS. Kontrahent nie może odmówić spełnienia świadczenia
z tytułu rękojmi z powodu nieproporcjonalności spełnienia tego świadczenia do
wartości dotkniętego wadą towaru.
2.
W przypadku odmowy przyjęcia dostawy w całości lub w części
HYDROPRESS będzie uprawniony do złożenia kontrahentowi oświadczenia
o odstąpieniu od umowy w takim zakresie, w jakim odmówiono przyjęcia
dostawy lub do żądania zrealizowania dostawy zgodnie z zamówieniem.
W przypadku złożenia żądania realizacji dostawy zgodnie z zamówieniem
kontrahent zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć brakujący, niewadliwy
towar.
3.
Rękojmia na dostarczane towary wynosi 5 lat od dnia dostawy.
W ramach rękojmi kontrahent zobowiązany jest na własny koszt, w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia wady, w zależności od wyboru
HYDROPRESS: wymienić towar na nowy, naprawić towar w miejscu,
w którym towar się znajduje lub odebrać wadliwy towar i zwrócić
HYDROPRESS cenę sprzedaży towaru. Spełnienia świadczeń, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym nie pozbawia HYDROPRESS prawa do dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.
4.
Kontrahent jest odpowiedzialny za działania i zaniechania swoich
kooperantów i dostawców jak za działania własne nawet jeżeli nie ponosi winy
w wyborze.
§6 Postanowienia końcowe
1.
Ewentualne spory związane z wykonywaniem umów do których
zastosowanie mają niniejsze OWZ będą rozstrzygały sądy, w których obszarze
właściwości miejscowej znajduje się główna siedziba przedsiębiorstwa
HYDROPRESS (miasto Elbląg).
2.
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWZ okaże się
niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wyłącza to stosowania OWZ
w pozostałej części, zaś zapis uznany za niezgodny z prawem lub niewykonalny
będzie zastąpiony zgodnym z prawem i wykonalnym postanowieniem, które
w sposób możliwie najpełniejszy będzie oddawało cel niezgodnego z prawem
lub niewykonalnego zapisu.
3.
W sprawach nieuregulowanych treścią zamówienia i niniejszymi
OWZ stosuje się przepisy prawa polskiego.
4.
Niniejsze OWZ sporządzono w językach polskim i angielskim. W
przypadku wątpliwości interpretacyjnych decydujące znaczenie będzie miała
wersja polska.
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