WARUNKI DOSTAW
1. Potwierdzenie zamówienia dostawca prześle do H. CEGIELSKI - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. na piśmie nie później niż w terminie
10 dni od daty otrzymania zamówienia.
2. Umowa zostanie zawarta gdy H. CEGIELSKI – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. zaakceptuje otrzymane potwierdzenie zamówienia
nie później niż w terminie 10 dni od daty jego otrzymania od dostawcy.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie wcześniejszym niż to wynika z zamówienia wymaga pisemnej akceptacji przez H. CEGIELSKI –
Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o. o.
4. H. CEGIELSKI – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. jest podatnikiem w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) i jest uprawniona do
otrzymywania faktur VAT. Niniejszym odbiorca upoważnia dostawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność w formie
…przelewu……………………….…
nastąpi na podstawie faktury VAT dostawcy wystawionej prawidłowo w rozumieniu aktualnie obowiązujących
przelewu
przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, w terminie …30
60 dnidni……………………….… dni od daty jej otrzymania przez odbiorcę.
Odbiorca zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty należności w przypadku otrzymania od dostawcy nieprawidłowo wystawionej faktury VAT
w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług lub w przypadku braku kompletnej dostawy.
5. Brak dostawy w określonym terminie upoważnia H. CEGIELSKI – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. do odstąpienia od umowy bez
wyznaczenia dodatkowego terminu na tę dostawę.
6. Przez kompletną dostawę w rozumieniu niniejszych Warunków dostaw strony rozumieją dostawę wyrobów, materiałów i surowców
posiadających wymagane atesty, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie
systemu oceny zgodności oraz aprobat technicznych. Dostawca jest zobowiązany przekazać odbiorcy wraz z dostawą wszelkie atesty,
certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności oraz inne dokumenty określone w zamówieniu.
7. W dokumentach dostawy i innych dokumentach związanych z dostawą Dostawca jest obowiązany przywołać właściwy numer zamówienia
(umowy). Niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do odesłania faktury, odmowy przyjęcia dostawy lub odmowy zapłaty należności za
dostarczony towar.
8. Odbiorca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia audytu jakości zamawianego materiału u dostawcy w każdej fazie procesu wytwarzania.
O terminie przeprowadzenia audytu odbiorca powiadomi dostawcę najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą planowanej wizyty.
9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dostawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości:
9.1 20% wartości towaru w przypadku gdy odbiorca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie dostawcy,
9.2 0,2% wartości towaru niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki, maksymalnie 20% wartości umowy,
9.3 10% wartości towaru dostarczonego z wadami,
9.4 1% wartości dostarczonego towaru, gdy towar nie został należycie oznakowany lub dostarczono go bez wymaganych w umowie
dokumentów np. atestu, karty gwarancyjnej, instrukcji obsługi, konserwacji, świadectwa jakości lub innych wymaganych dokumentów.
10. Kary umowne zastrzeżone w punkcie 9 nie wykluczają uprawnienia stron do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary
umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego i innych aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
11. Przenoszenie wierzytelności wynikających z niniejszego zamówienia (umowy) na osoby trzecie wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
12. ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE DOSTAWCY.
12.1 Dostawca gwarantuje, że dostarczone towary są nowe, nieużywane i wyprodukowane według najnowszych osiągnąć w zakresie postępu
technicznego. Dostawca gwarantuje także, że wszystkie dostawy nie mają defektów konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających
z jakości wykonania i w związku z tym gwarantują osiągnięcie parametrów technicznych podanych przez producenta, oraz że spełniają
właściwe i aktualnie obowiązujące normy jakościowe.
12.2 Dostawca gwarantuje, że dostarczone towary mogą być swobodnie wykorzystane przez zamawiającego, nie naruszając praw własności,
praw autorskich, praw patentowych lub innych praw osób trzecich.
12.3 Dostawca udziela H. CEGIELSKI – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. gwarancji jakości na dostarczone towary na okres 36
miesięcy od przekazania wyrobu bezpośredniemu użytkownikowi do eksploatacji, maksymalnie na okres 39
miesięcy od daty dostawy
do H. CEGIELSKI – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o. o.
12.4 Towary wadliwe będą podlegały albo naprawie albo wymianie przez dostawcę na jego koszt tak szybko jak to jest możliwe, ale nie
później niż w terminie 3
dni od zgłoszenia reklamacji, chyba że strony ustalą inaczej.
12.5 Okres gwarancji na towary wymienione lub naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia ich naprawy lub wymiany.
12.6 Dostawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów
(towarów, urządzeń) i za usunięcie wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać w okresie
gwarancji. Nieprawidłowości lub uszkodzenia mogą być spowodowane użyciem wadliwych materiałów, złą jakością wykonania lub
niewłaściwą konstrukcją przez producenta lub dostawcę towaru.
12.7 W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, wyrobów (towarów, urządzeń) dostawca na własny koszt
zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia) tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe spełniające wymagania.
Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak wykonana, aby nie zakłócić ciągłości pracy. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatów to odbiorca będzie miał prawo nie przyjąć dostaw i będą one zwrócone do dostawcy. Dostawca będzie
zobowiązany do zwrotu otrzymanych płatności, a odbiorca ma prawo dochodzenia odszkodowań jakie z tego tytułu mogą wyniknąć.
12.8 Jeżeli jakiekolwiek uszkodzenie wystąpi w okresie gwarancji, to odbiorca powiadomi o tym niezwłocznie dostawcę. Jeżeli dostawca
zaniedba usunięcia uszkodzenia niezwłocznie po zawiadomieniu to odbiorca może: samodzielnie usunąć uszkodzenie lub zatrudnić
stronę trzecią do jego usunięcia na ryzyko i koszt dostawcy.
12.9 Gwarancja nie ma zastosowania, gdy uszkodzenie zostało spowodowane przez:
12.9.1 niewłaściwą obsługę urządzenia przez pracowników odbiorcy,
12.9.2 modyfikację lub zmianę własności urządzenia bez uprzedniej pisemnej zgody dostawcy,
12.9.3 niezgodną z instrukcją obsługi instalację, montaż lub użycie urządzeń,
12.9.4 wypadek losowy.
13. Zmiana zamówienia bądź Warunków dostaw wymaga dla swej ważności jednoczesnej zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej.
14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zamówieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

