OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.Niniejsze Warunki Realizacji Zamówienia mają zastosowanie do umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DISPOS S.C. Krzysztof Zdanowski, Andrzej Potrykus (zwaną dalej
Dostawcą), w jakiejkolwiek formie z osobami lub podmiotami trzecimi (zwanymi dalej Zamawiającym) na
wykonanie i dostawę produktów z oferty Dostawcy (zwane dalej Towarami), chyba że strony pisemnie pod
rygorem nieważności wyłączą stosowanie całej lub określonej części niniejszych Warunków do danej umowy.
2. Niniejsze Warunki wyłączają stosowanie do umów zawieranych przez Dostawcę wszelkich innych warunków
(wzorów umów) wydawanych, stosowanych lub uznawanych przez Zamawiającego. Składając zamówienie
Zamawiający akceptuje niniejsze Warunki bez zastrzeżeń i zgadza się, że ogólne warunki umów Zamawiającego,
ani jakiekolwiek inne ogólne warunki lub wzory umów stosowane przez Zamawiającego, nie będą miały
zastosowania.
3.Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji w formie pisemnej lub
formie dokumentowej.
4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki, prospekty, katalogi i inne materiały informacyjne stosowane przez Dostawcę nie
są wiążące i nie stanowią oferty w zrozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani też zapewnienia, co do
właściwości Towarów.
5.Cena wskazana w potwierdzeniu Zamówienia obowiązuje jedynie w odniesieniu do tego jednostkowego
zamówienia i nie ma zastosowania do zamówień następnych.
6. Jeżeli po zawarciu Umowy okaże się, że realizacja Umowy w przewidzianym terminie jest niemożliwa bądź
utrudniona, Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, wskazując nowy termin
wykonania świadczenia.
7. Niedopełnienie warunków Umowy przez Zamawiającego, a zwłaszcza nieterminowy odbiór Towarów z
magazynu Dostawcy, odmowa przyjęcia dostarczonych zgodnie z Umową Towarów lub rezygnacja z przyjętego
do realizacji lub zrealizowanego Zamówienia nie zwalniają Zamawiającego z obowiązku zapłaty uzgodnionej
ceny.
8.Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek brak dostawy lub opóźnienie w dostawie wynikające
(bezpośrednio lub pośrednio) z przeszkód zewnętrznych i niezawinionych przez Dostawcę, a w szczególności
będących konsekwencją siły wyższej albo działań lub zaniechań Zamawiającego.
9. Zapłata za Towary zostanie dokonana przez Zamawiającego, zgodnie z umówionym terminem płatności
wskazanym w pisemnym lub dokumentowym potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji, przy czym
Zamawiający nie jest uprawniony do potrącenia z roszczenia o zapłatę za Towar wzajemnego roszczenia
przysługującego mu wobec Dostawcy, w szczególności roszczenia związanego ze zgłoszeniem reklamacyjnym,
rozpatrzenie którego odbywa się odrębnym trybem i jest przedmiotem odrębnych rozliczeń.
10. Dostawca ma prawo do pobrania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych od zaległej lub opóźnionej
płatności w wysokości ustawowej określonej prawem polskim.
11. Jeśli Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie płatności powinny być dokonywane przelewem na rachunek
bankowy Dostawcy podany na fakturze lub w inny sposób zakomunikowany Zamawiającemu.
12.Choćby przy zawarciu Umowy przewidziano inaczej Dostawca może zażądać od Zamawiającego przedpłaty
za Towary lub ustanowienia zabezpieczenia zapłaty za Towary, w przypadku gdyby po zawarciu Umowy sytuacja
ekonomiczna (ﬁnansowa) Zamawiającego uległa w ocenie Dostawcy istotnemu pogorszeniu, bądź zaistniała inna
okoliczność zwiększająca w ocenie Dostawcy ryzyko braku terminowej zapłaty za Towary. Do czasu dokonania
przedpłaty lub ustanowienia zabezpieczenia Dostawca może wstrzymać się z własnymi świadczeniami.
13. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z płatnością ceny za Towary lub jej części lub w przypadku złożenia
wniosku o wszczęcie wobec Zamawiającego postępowania upadłościowego, naprawczego, likwidacyjnego (lub
jakiegokolwiek podobnego postępowania na mocy jakiejkolwiek jurysdykcji), Dostawca uprawniony jest
wstrzymać się z wykonywaniem własnych świadczeń, w tym zawiesić dostawę Towarów, choćby realizowaną na
podstawie innej Umowy, niż ta z którą związane jest opóźnienie Zamawiającego, jak również może odstąpić od
zawartej już Umowy.
14.Własność Towarów przechodzi na Zamawiającego dopiero z chwilą dokonania pełnej zapłaty za Towary, wraz
z ewentualnymi odsetkami za opóźnienie.
15. Zamawiający ma obowiązek przyjąć zamówiony Towar w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty
potwierdzonej pisemnie lub dokumentowo gotowości Dostawcy do wydania Towaru. Po upływie powyższego
terminu Dostawca będzie uprawniony do naliczenia kosztów związanych z magazynowaniem towaru.
16. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty pełnej ceny za dostarczony Towar we
wskazanym terminie płatności.
17. Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące Zamówienia, w tym także negocjacji prowadzących do jej
zawarcia oraz jej wykonania, w szczególności opracowane przez Dostawcę projekty i wizualizacje Towaru
stanowią tajemnicę handlową oraz przedmiot praw autorskich przysługujących Dostawcy i nie mogą być
ujawniane osobom trzecim, w szczególności podmiotom konkurencyjnym w stosunku do Dostawcy, bądź
wykorzystywane przez Zamawiającego w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Dostawcy. Zamawiający jest w
szczególności zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji gospodarczych, ekonomicznych a
także technicznych uzyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy. Ponadto Zamawiający
zobowiązuje się do korzystania z tych informacji jedynie w celu wykonania umowy zawartej z Dostawcą.

