OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY FIRMY

EUROWATER Sp. z o.o.
I. UWAGI OGÓLNE
Warunki niniejsze obowiązują o ile strony nie ustaliły pisemnie inaczej.
II. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY
1. Wszystkie oferty są wiążące do dnia 31 grudnia roku, w którym
zostały wystawione przez EUROWATER, o ile nie zawarto w nich
odmiennego zastrzeżenia.
2. Dokumenty i dane techniczne, jak i również informacje dotyczące
urządzeń są tylko wtedy wiążące, gdy zostało to wyraźnie
oświadczone.
Zastrzega się możliwość zmian wynikających
z postępu technicznego.
3. EUROWATER posiada prawa własności i autorskie do kosztorysów,
ofert i dokumentacji technicznej. Dokumenty te nie mogą być
udostępnione osobom trzecim i na żądanie powinny być zwrócone
EUROWATER.
4. Warunki handlowe Kupującego nie stają się częścią umowy bez
pisemnej zgody EUROWATER.
5. Nie są wiążące dla EUROWATER jakiekolwiek ustalenia ustne lub
pisemne poczynione w trakcie negocjacji, a nieujęte szczegółowo
w dwustronnie podpisanej umowie.
6. Wszelkie zmiany warunków umowy lub ich uzupełnienia są wiążące
dla stron jedynie w przypadku pisemnej zgody obydwu
umawiających się stron.
III. ZAKRES DOSTAWY
Obowiązująca dla zakresu dostawy jest specyfikacja zgodna z ofertą.
IV. CENA
1. W przypadku braku odmiennych postanowień podana w umowie
cena uwzględnia obowiązujące opłaty celne i importowe, a pomija
obowiązujący podatek VAT.
2. Ceną jest cena loco:
a) magazyn EUROWATER – dla części zamiennych
i elementów eksploatacyjnych,
b) magazyn Kupującego – dla urządzeń.
3. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, o ile w trakcie realizacji
kontraktu nastąpi niespodziewany wzrost ceł lub podatków
dotyczących co najmniej 10% urządzeń lub materiałów będących
istotnymi elementami cenotwórczymi przedmiotu dostawy,
EUROWATER przysługiwać będzie prawo odpowiedniej zmiany
ceny lub odstąpienia od umowy bez prawa Kupującego do żądania
odszkodowania.
V. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Cena płatna jest w złotych polskich (PLN) i jest ustalana, jako
równowartość w PLN ceny podanej w koronach duńskich (DKK)
według kursu z dnia zawarcia umowy. Cena podlega przeliczeniu
według aktualnego na dzień wystawienia faktury kursu sprzedaży
DKK podanego przez NBP.
2. Termin płatności ustala się na:
a) 7 dni od daty wystawienia faktury - dla części zamiennych i
materiałów eksploatacyjnych,
b) 14 dni od daty wystawienia faktury - dla urządzenia.
3. W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności przez Kupującego
Dostawca ma prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.
VI. ZASTRZEŻENIA PRAW WŁAŚNOŚCI
1. Przedmiot dostawy pozostaje własnością EUROWATER do czasu
zrealizowania przez Kupującego wszystkich zobowiązań powstałych
w związku z zawarciem umowy.
2. Jeżeli postępowanie Kupującego jest sprzeczne z umową, w
szczególności w przypadku naruszenia warunków płatności,
Dostawca jest uprawniony do odebrania przedmiotu dostawy
a Kupujący zobowiązany jest do jego wydania. Jeżeli przedmiot
dostawy był używany, Kupujący jest zobowiązany zapłacić na rzecz
EUROWATER 25% wartości przedmiotu dostawy za pierwsze
półrocze od daty odbioru oraz 10% tej wartości za każde następne
półrocze.
VII. TERMIN DOSTAWY
1. Termin dostawy ustalany jest przez EUROWATER w dniu
następującym po dniu złożenia pisemnego zamówienia przez
Kupującego.

2. Termin dostawy może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia
siły wyższej. W takim przypadku EUROWATER zobowiązane jest
zawiadomić Kupującego o wystąpieniu powyższych okoliczności
i przewidywanym czasie ich trwania.
3. Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem przedmiotu dostawy
z przyczyn, za które EUROWATER nie odpowiada, to
EUROWATER uprawniony będzie do naliczania kosztów
składowania po upływie 14 dni od dnia zawiadomienia o gotowości
do odbioru w wysokości 0,1% wartości tej części dostawy, która nie
została odebrana w terminie, za każdy dzień opóźnienia.
VIII. WYWIĄZYWANIE SIĘ EUROWATER ZE ZOBOWIĄZAŃ
Umowa jest zrealizowana przez EUROWATER, gdy przedmiot
dostawy za pisemnym potwierdzeniem zostaje wydany Kupującemu.
Dopuszcza się dostawy częściowe, zgodnie z ustaleniami stron.
IX. ODBIÓR TECHNICZNY
1. Odbiór techniczny dokonywany jest w magazynie EUROWATER.
2. Koszty ustawienia urządzeń i ich podłączenia nie wchodzą w zakres
dostaw.
3. Uruchomienia urządzeń dokonuje EUROWATER na koszt
Kupującego, po otrzymaniu pisemnego oświadczenia Kupującego,
że urządzenia i instalacje są gotowe do uruchomienia.
4. Uruchomienie urządzeń bez udziału EUROWATER przed
podpisaniem protokołu uruchomienia powoduje unieważnienie
gwarancji.
X. GWARANCJE
1. W przypadku maszyn gwarancja udzielana jest na okres 12
miesięcy na wszystkie części, licząc od dnia podpisania protokołu
uruchomienia, jednak na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, licząc
od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. W pozostałych
przypadkach gwarancja kończy się po upływie 12 miesięcy od daty
wydania urządzeń.
2. Strony zgodnie wyłączają rękojmię za wady fizyczne na urządzenia
i materiały stanowiące przedmiot umowy.
3. Gwarancja nie obejmuje części i materiałów eksploatacyjnych, które
wskutek ich cech lub sposobu zastosowania podlegają naturalnemu
zużyciu. Gwarancja nie obejmuje również szkód powstałych
w wyniku niewłaściwego magazynowania, transportu, ustawienia
wadliwych instalacji lub niewłaściwej eksploatacji.
4. Kupujący może wysuwać roszczenia gwarancyjne w stosunku do
EUROWATER tylko wtedy, gdy:
a) montaż dokonany został zgodnie z wymogami technicznymi;
b) użytkownik przestrzegał zaleceń instrukcji obsługi lub
dokumentacji techniczno-rozruchowej a urządzenia były
stosowane zgodnie z przeznaczeniem;
c) nie zostały wykonane żadne prace naprawcze bez zgody
EUROWATER;
d) stwierdzenie wady podlegającej gwarancji zostało zgłoszone
natychmiast w formie pisemnej faksem, mailem lub pocztą
poleconą.
XI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA
Zmiana sytuacji prawnej lub znaczące pogorszenie się sytuacji
ekonomicznej Kupującego, zmiana przepisów prawnych lub istotne
pogorszenie warunków ekonomicznych EUROWATER uprawnia go do
odstąpienia od realizacji umowy bez prawa kupującego do żądania
odszkodowania z tego tytułu. W takim przypadku EUROWATER
zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Kupującego
o powyższej okoliczności i o skorzystaniu z prawa odstąpienia od
umowy.
XII. SPRAWY SPORNE
Wszelkie sprawy sporne wynikłe z umowy strony będą starały się
rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku wystąpienia na drogę
sądową właściwym będzie odpowiedni sąd gospodarczy.

