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DEFINICJE
następujące terminy mają nadane im poniżej znaczenie:
„Spółka” oznacza: Spółkę z GRUPY AMIBLU, która sporządziła ofertę cenową
lub potwierdziła zamówienie na warunkach określonych poniżej.
„Kupujący” oznacza: Każdą osobę, spółkę lub inny podmiot, który składa
zamówienie lub zawiera umowę o realizacji Dostaw ze Spółką.
„Strony” oznaczają: Spółkę i Kupującego.
„Dostawy” oznaczają: Produkty i/lub Usługi, w zależności od kontekstu.
„Produkty” oznaczają: przedmioty, artykuły, dobra, towary handlowe
i wyroby sprzedawane przez Spółkę.
„Usługi” oznaczają: Każda usługa, która może obejmować dokumenty
projektowe, łączenie, szkolenie, techniki instalacji i wszelkie inne usługi,
które nie zostały zdefiniowane jako Produkty, ale znajdują się w ofercie
Spółki.
„Warunki ogólne” oznaczają: Niniejsze Warunki Ogólne Sprzedaży.
„Pełne rozliczenie” oznacza: Środki zapłacone przez Kupującego tytułem
Dostaw wtedy, i tylko wtedy, gdy zostaną uznane na Rachunku Bankowym
Spółki.
„Potwierdzenie zamówienia” Dokument wystawiony przez Spółkę,
potwierdzający warunki zamówienia złożonego przez Kupującego.
„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
„RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze Warunki Ogólne mają zastosowanie na całym świecie w odniesieniu
do realizacji Dostaw przez Spółkę na rzecz Kupującego. Każde odmienne
oświadczenie w dokumencie lub korespondencji będzie nieważne o ile nie
zostanie wyraźnie zaakceptowane na piśmie.
Uznaje się, że składając zamówienie Kupujący przyjął niniejsze Warunki
Ogólne bez zmian.
Niniejsze Warunki Ogólne, każdorazowo zmieniane przez Spółkę,
i odpowiednio na warunkach obowiązujących w danym czasie, mają
zastosowanie do wszystkich przyszłych transakcji pomiędzy Spółką a
Kupującym dotyczących realizacji Dostaw przez Spółkę.
Warunki ogólne Kupującego, niezależnie od ich formy, zostają niniejszym
wyraźnie odrzucone w całości, o ile strony nie postanowiły inaczej na piśmie.
OFERTA I PRZYJĘCIE OFERTY
Przyjęcie oferty cenowej złożonej przez Spółkę będzie wiążące dla Spółki
wyłącznie jeżeli zostało złożone przez Kupującego na piśmie przed upływem
daty ważności określonej w ofercie (przez co automatycznie stanie się
Potwierdzeniem zamówienia z datą przyjęcia przez Kupującego). O ile Strony
nie postanowią inaczej, każda oferta lub oferta cenowa złożona przez Spółkę
wygasa po upływie trzydziestu (30) dni roboczych.
Zamówienia złożone bez wcześniejszych ofert cenowych Spółki nie będą
wiążące o ile nie zostaną zaakceptowane przez Spółkę, o czym Kupujący
zostanie powiadomiony na piśmie. Spółka ma prawo odwołania każdej oferty
cenowej, w dowolnym momencie, przed wystawieniem takiego
Potwierdzenia zamówienia.
W przypadku błędów, pominięć lub nieczytelnych fragmentów w materiałach
przekazanych Spółce przez Kupującego, na formalny wniosek Spółki Kupujący
przekaże wyjaśnienie w terminie pięciu (5) dni roboczych. Spółka nie
przystąpi do działania odnośnie pozycji, które wymagają wyjaśnienia do czasu
otrzymania informacji od Kupującego. Ponadto, Spółka nie ponosi
odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane takimi wyjaśnieniami.
ZMIANY ZAMÓWIEŃ
Spółka rozważy wnioski Kupującego o wprowadzenie zmian do zamówień na
Dostawy, pod warunkiem, że Spółka może przyjąć lub odrzucić każdą zmianę
według własnego uznania, a akceptacja zmiany przez Spółkę dla swojej
ważności wymaga formy pisemnej. W przypadku niezaakceptowania zmiany
przez Spółkę wiążące pozostaje zamówienie pierwotne.
W przypadku zaakceptowania zmiany, która skutkuje zmianą zamówionych
ilości, Spółka utrzyma uzgodnione ceny jednostkowe wyłącznie jeżeli zmiana
nie przekracza plus/minus dziesięciu procent (+/-10%) łącznej zamówionej
ilości Produktów.
Spółka zastrzega sobie prawo do zażądania, aby Kupujący potwierdził
zamówienie w zmienionej formie, w tym wszystkie warunki z tym związane,
przed rozpoczęciem produkcji.
Jeżeli wystąpią rozbieżności pomiędzy parametrami elementów kształtnych
występujących w ofercie i na potwierdzonym przez Kupującego rysunku,
Spółka dokona aktualizacji ceny wynikającej z ostatecznej, potwierdzonej
przez Kupującego wersji.
Jeżeli Spółka przyjmie wniosek o wprowadzenie zmiany Kupującego, terminy
dostaw zostaną odpowiednio skorygowane.
CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
O ile Strony nie postanowią inaczej, ceny są cenami FCA (Incoterms 2020), w
EURO, nie zawierają VAT i wszelkich innych podatków i obciążeń (w
szczególności nie zawierają opakowania, frachtu, opłat pocztowych,
ubezpieczenia i innych kosztów wysyłki).
Jeżeli Spółka poniesie koszty, które obciążają Kupującego, takie kwoty
zostaną niezwłocznie zwrócone przez Kupującego bez potrzeby kierowania
specjalnego żądania przez Spółkę.
Nieprzewidziane wzrosty kosztu surowców, energii, ubezpieczenia, wysyłki i
wynagrodzeń lub wzrost podatków rządowych po wystawieniu Potwierdzenia
zamówienia upoważniają Spółkę do stosownego skorygowania cen. Ponadto,
w przypadku zmiany przepisów lokalnych lub centralnych po Potwierdzeniu
zamówienia, Spółka otrzyma pełny zwrot wszelkich kosztów dotyczących
takiej zmiany.
Jeżeli Strony uzgodniły wpłatę zaliczki, Spółka musi otrzymać uzgodnioną
kwotę minimum dwadzieścia (20) dni roboczych przed uzgodnionym
terminem dostawy lub w najwcześniejszym terminie przed terminem
dostawy.
Płatność całości wszystkich kwot należnych od Kupującego, powyżej zaliczki
zapłaconej Spółce jest wymagalna w terminie lub przed upływem
sześćdziesięciu (60) dni kalendarzowych od uzgodnionego terminu dostawy
(określonego w ust. 7. “Dostawa i odbiór Produktów”) i/lub świadczenia
Usług.
W przypadku braku zapłaty przez Kupującego, w całości lub w części, kwoty
przypadającej do zapłaty w wymaganym terminie, zdarzenie takie stanowić
będzie naruszenie ze strony Kupującego w odniesieniu do płatności. W
przypadku wystąpienia zwłoki w płatności ze strony Kupującego, Spółka
między innymi - ma prawo:
a) zawiesić wykonywanie obowiązków i zażądać odpowiedniego przesunięcia
terminu dostawy;
b) zafakturować wszystkie nierozliczone kwoty wynikające z danego
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zamówienia lub innych zamówień złożonych przez Kupującego. Kwoty te
staną się natychmiastowo wymagalne;
c) obciążyć odsetkami za zwłokę w wysokości trzykrotnej wartości polskich
odsetek ustawowych obowiązujących w dniu wystawienia faktury, oprócz
VAT, od takich wymagalnych kwot. Ponadto, powyższe pozostaje bez
wpływu na prawo do naliczenia narosłych kosztów z powodu zwłoki w
płatności (w tym kosztów egzekucji);
do czasu otrzymania pełnej płatności zaległych kwot i rekompensaty strat i
szkód poniesionych przez Spółkę w związku z takim naruszeniem i/lub
zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia akceptowalnego dla Spółki.
Oferta cenowa, wraz ze związanym z nią zestawieniem ilościowym oraz
odpowiednimi wartościami jednostkowymi lub ryczałtowymi, uznawana jest
za całość i dlatego nie może być selektywnie podzielona na zamówienia
częściowe.
Płatność należy zrealizować przelewem elektronicznym na rachunek bankowy
podany przez Spółkę.
Warunkiem realizacji zamówienia jest zabezpieczenie wartości kontraktu
poprzez przyznanie przez ubezpieczyciela Spółki limitu kredytowego w
wysokości ogólnej wartości zamówienia brutto. W przypadku nie przyznania
w/w limitu kredytowego, jak i w przypadku obniżenia limitu kredytowego w
trakcie realizacji dostaw poniżej ogólnej wartości zamówienia brutto,
Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia innego, wiarygodnego
zabezpieczenia, które zostanie zaakceptowane przez Spółkę. Spółka może
dokonać dostawy mimo braku odpowiedniego zabezpieczenia, pod warunkiem
dokonania przez Kupującego przedpłaty w wysokości określonej przez Spółkę
, do 100% ogólnej wartości zamówienia brutto. W przypadku, gdy w rezultacie
opóźnień Kupującego w zapłacie, Spółka zobowiązana będzie do ponoszenia
kosztów windykacji płaconych ubezpieczycielowi transakcji / kontraktu,
kosztami tymi zostanie obciążony Kupujący, który zobowiązany jest do ich
zwrotu.
W przypadku pojawienia się sporów w odniesieniu do dostarczonych
Produktów lub Usług, Kupujący zrealizuje płatność wszystkich bezspornych
kwot zgodnie z powyższym zapisem.
W przypadku gdy spór lub dowolna jego część, zostanie rozstrzygnięty na
korzyść Spółki, Kupujący zapłaci odsetki od zatrzymanej płatności należnej
Spółce zgodnie z powyższym zapisem, aby zrekompensować Spółce opóźnienie
w otrzymaniu płatności.
Kupujący nie ma prawa do wstrzymywania płatności ani potrącania
jakichkolwiek kwot, niezależnie od powodu.

6. PLANY I RYSUNKI, PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
6.1. Wszelkie oprogramowanie, rysunki, informacje techniczne, obliczenia itp.
dostarczone przez Spółkę do Kupującego pozostają własnością Spółki. Spółka
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść ani poprawność dostarczanych
planów i rysunków, które za każdym razem wymagają potwierdzenia przez
Kupującego.
6.2. Spółka pozostaje właścicielem wszystkich praw własności przemysłowej i
intelektualnej dotyczących Produktów, a Kupujący nie nabywa tytułu ani
żadnego prawa własności w odniesieniu do wyżej wymienionych praw
własności intelektualnej lub praw majątkowych.
6.3. Oprogramowanie, rysunki, dokumenty techniczne lub inne informacje
techniczne udostępnione przez Spółkę nie będą, bez uprzedniej zgody Spółki
wyrażonej na piśmie, wykorzystywane w innym celu niż instalacja, rozruch,
eksploatacja lub utrzymanie Produktów i nie będą – bez uprzedniej zgody
Spółki na piśmie – używane w inny sposób, kopiowane, powielane, przesyłane
ani przekazywane do osób trzecich.
6.4. Kupujący zwolni z odpowiedzialności za i całkowicie zabezpieczy Spółkę przed
przypadkami naruszenia niniejszego ust. 6. lub zastrzeżonych praw własności
intelektualnej lub praw majątkowych Spółki.
7. DOSTAWA I ODBIÓR PRODUKTÓW
7.1. O ile Strony nie postanowią inaczej dostawa odbywa się na warunkach FCA
(Incoterms 2020).
Kupujący odbierze Produkty w terminie dostawy
określonym w Potwierdzeniu zamówienia. W przypadku nieuzgodnienia
terminu dostawy, termin dostawy wynosi dwadzieścia (20) dni roboczych w
odniesieniu do Produktów standardowych i rozpoczyna swój bieg w dniu
Potwierdzenia zamówienia. W odniesieniu do wszelkich innych Produktów
termin dostawy zostanie indywidualnie określony przez Spółkę.
7.2. W przypadku uzgodnienia dostawy realizowanej przez Spółkę, obowiązek
realizacji dostawy przez Spółkę oraz termin dostawy rozpoczyna swój bieg z
chwilą należytego wypełnienia przez Kupującego wszystkich obowiązków w
terminie. Powyższe obejmuje podanie Spółce przez Kupującego terminu(ów)
dostawy oraz wszystkich niezbędnych danych do wysyłki, jeżeli dotyczy,
zatwierdzenie wszystkich planów lub rysunków nie później niż dwadzieścia
(20) dni roboczych przed terminem dostawy.
7.3. Kupujący zobowiązany jest zbadać dostarczone Produkty co do ich
kompletności oraz występowania wad jawnych przed rozpoczęciem
rozładunku. Ujawnienie wad jawnych Produktów powinno nastąpić poprzez
ich szczegółowe wskazanie na dokumencie wydania zewnętrznego „WZ” lub w
protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli
Kupującego i Przewoźnika. Brak na dokumencie wydania zewnętrznego „WZ”
lub w protokole adnotacji dotyczących jawnych wad towaru lub ich ilości
powoduje, że wady jak i zastrzeżenie co do braków ilościowych dostarczonych
Produktów nie mogą być zgłaszane w późniejszym czasie. Ewentualne
późniejsze zgłoszenie wad/braków pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność
Spółki.
7.4. Kupujący ma obowiązek przyjąć dostarczone Produkty w uzgodnionym czasie
i miejscu dostawy.
7.5. Jeżeli Spółka wyprodukowała Produkty, a Kupujący nie odebrał ich w
uzgodnionym terminie lub nie przyjął ich w uzgodnionym terminie dostawy,
Spółka ma prawo, według własnego uznania, i bez traktowania tego jako
obowiązek,
a) obciążyć Kupującego kosztami przechowywania po upływie 20 (dwudziestu)
dni roboczych, i/lub w wysokości 2% wartości przechowywanych produktów
miesięcznie.
b) anulować zamówienie pozostałych ilości, jakie mają zostać odebrane i/lub
wyprodukowane po zawiadomieniu Kupującego na piśmie lub wyznaczyć
nowy termin na odbiór po zmienionych cenach, i/lub
c) wystawić fakturę na Kupującego i dostarczyć Produkty do wyznaczonego
spedytora za pokwitowaniem przyjęcia ładunku na koszt Kupującego, i/lub
d) wystawić fakturę na Kupującego i zorganizować zniszczenie Produktów na
koszt Kupującego po upływie sześćdziesięciu (60) dni roboczych, i/lub
e) obciążyć Kupującego kwotą ryczałtową wynoszącą 50% ceny zakupu netto
pozostałej, jeszcze niewyprodukowanej ilości.
7.6. Dostawy częściowe są dozwolone pod warunkiem, że są one uzasadnione dla
Kupującego. Wszelkimi dodatkowymi kosztami dostawy, takimi jak częściowo
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zapełnione ciężarówki itp. zostanie obciążony Kupujący.
7.7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostępności Dostaw i/lub
realizacji dostaw jeżeli sytuacja ta została spowodowana przez brak należytej
realizacji dostaw na rzecz Spółki przez dostawcę Spółki i Spółka może
udowodnić, że dołożyła starań oczekiwanych od ostrożnej firmy, aby
dopilnować, że Spółka będzie w stanie zrealizować dostawy należycie i
terminowo. Dotyczy to również produkcji wymaganych urządzeń technicznych
8. PRZENIESIENIE RYZYKA
8.1. Ryzyko dotyczące Produktów przechodzi na Kupującego z chwilą wysyłki
Produktów przez Spółkę FCA (Incoterms 2020). Powyższe dotyczy również
przypadków, gdy transport jest realizowany lub organizowany przez Spółkę.
8.2. Jeżeli opóźnienia w wysyłce wystąpiły z winy Kupującego, ryzyko przechodzi
już z chwilą zgłoszenia gotowości do wysyłki.
8.3. W przypadku braku odbioru Produktów przez Kupującego w uzgodnionym
terminie dostawy, niezależnie od przyczyny niebędącej bezpośrednią winą
Spółki, ryzyko dotyczące Produktów przechodzi na Kupującego w
uzgodnionym terminie dostawy.
8.4. Miejsce wykonania to miejsce wytwarzania Produktów lub świadczenia Usług.
9. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
9.1. Spółka zastrzega sobie prawo własności do Produktów do czasu Pełnego
rozliczenia wszystkich nierozliczonych płatności i roszczeń. Kupujący zgadza
się przechowywać Produkty oddzielnie od towarów od innych dostawców, aby
w każdej chwili było możliwe przypisanie tytułu własności Spółce. Kupujący
ponadto zobowiązuje się postępować z Produktami ostrożnie i odpowiednio
je ubezpieczyć, na własny koszt, na pierwotną wartość od szkód
spowodowanych ogniem i wodą oraz od kradzieży.
9.2. Spółka ma prawo zweryfikować prawidłowość przechowywania Produktów i
odebrać je w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego przechowywania. W
takim przypadku Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody,
koszty i utracone zyski Spółki.
9.3. Kupujący ma prawo odsprzedawać Produkty w ramach standardowej
działalności. Kupujący nie ma jednak prawa zastawiać Produktów ani
dokonywać ich przewłaszczenia na zabezpieczenie. Ponadto, Kupujący
niniejszym przenosi na Spółkę wszelkie roszczenia przysługujące mu z tytułu
odsprzedaży lub innych podstaw prawnych (ubezpieczenie) w odniesieniu do
zastrzeżonych Produktów.
9.4. Spółka zastrzega sobie prawo własności w przypadku przetwarzania
Produktów. Spółka nabędzie prawo współwłasności do nowego przedmiotu w
przypadku przetwarzania z przedmiotami, które nie należą do Spółki.
10. GWARANCJA
10.1. Okres gwarancji wynosi dwanaście (12) miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna
swój bieg z chwilą przeniesienia ryzyka dotyczącego Produktów na
Kupującego, zgodnie z ust. 8. („Przeniesienie ryzyka”).
10.2. Prawa Kupującego wynikające z gwarancji są uzależnione od wypełnienia
obowiązków przez Kupującego w zakresie inspekcji Produktów i
prawidłowego zgłaszania reklamacji. Widoczne wady należy zgłaszać na
piśmie, bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu Produktów.
10.3. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych z nie zachowania przez
Kupującego
postanowień instrukcji rozładunku, składowania oraz
instalowania oraz eksploatacji dostarczanych Produktów, widniejących na
stronie
internetowej
Spółki
pod
adresem
https://www.amiblu.com/pl/katalogi-formularze lub dostarczonymi do
potwierdzenia zamówienia. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z w/w
instrukcjami. Spółka jest gotowa dostarczyć Kupującemu dodatkowych
wyjaśnień oraz informacji natury technicznej, a także związanych z
montażem Produktów, jeżeli Kupujący wystąpi o takie informacje na piśmie.
10.4. Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia Spółki na piśmie o wszelkich
próbach
ciśnieniowych
oraz
procedurach
odbioru
technicznego
zamontowanego Produktu.
10.5. Zakres naprawy gwarancyjnej dokonywanej na podstawie niniejszych
Warunków ustala Spółka po przeprowadzeniu wizji lokalnej. Kupujący
zastrzega sobie prawo wykonania badań uszkodzonego Produktu i
rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności z tytułu gwarancji zgodnie z
wynikami tych badań. W takim wypadku Kupujący musi wydać Spółce
wskazaną część Produktu w celu przeprowadzenia badań.
10.6. Wada, która dotyczy części dostawy nie upoważnia Kupującego do złożenia
reklamacji odnośnie całej dostawy.
10.7. Reklamacja dotycząca szkód w transporcie wymaga zgłoszenia na piśmie
bezpośrednio do przewoźnika, chyba że transport został zorganizowany przez
Spółkę. Fakty i okoliczności winny zostać odnotowane przez Kupującego na
piśmie przy faktycznej ocenie szkód.
10.8. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Kupującego o roszczeniu na
podstawie niniejszych warunków, Spółka zbada roszczenie i bez zbędnej
zwłoki, według własnego uznania, naprawi lub wymieni na miejscu lub
zapewni produkt zamienny dla każdego wadliwego Produktu. Spółka
zrealizuje powyższe nieodpłatnie dla Kupującego pod warunkiem, że wady
lub uszkodzenia nie zostały spowodowane zaniedbaniem, niewłaściwym
użyciem, niewłaściwym obchodzeniem się lub niewłaściwym wykorzystaniem
Produktów przez Kupującego, jego pracowników, wykonawców lub
przedstawicieli.
10.9. Nieupoważnione przeróbki lub niewłaściwe obchodzenie się doprowadzą do
utraty wszystkich praw przysługujących z gwarancji. Kupujący ma prawo
przeprowadzenia naprawy, uprzednio zawiadomiwszy Spółkę, i domagania się
zwrotu stosownych kosztów, wyłącznie w celu uniknięcia nieproporcjonalnie
poważnych szkód. Mieszanie elementów od innych dostawców skutkować
będzie unieważnieniem gwarancji. Gwarancja będzie ograniczona do
naprawy lub wymiany wadliwych Produktów i Kupującemu nie przysługuje
prawo do skorzystania z innych środków prawnych ani odszkodowania.
10.10. Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyraźne i
dorozumiane, w tym rękojmię która jest niniejszym wyraźnie wyłączona. W
pełnym zakresie dozwolonym prawem Spółka wyłącza wszelkie gwarancje
wobec osób lub podmiotów innych niż Kupujący.
11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
11.1. Niezależnie od odmiennych postanowień zawartych w zamówieniu lub
korespondencji, Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec
Kupującego za utratę produkcji, utratę zysków, utratę użytkowania, utratę
działalności lub udziału w rynku, utratę danych, przychodów lub inne straty
gospodarcze, bezpośrednie i pośrednie, ani za szkody szczególne, pośrednie,
przypadkowe lub wynikowe, niezależnie od faktu czy dało się racjonalnie
przewidzieć możliwość wystąpienia takich szkód i niezależnie czy powstały w
wyniku naruszenia umowy, gwarancji lub deliktu.
11.2. Spółka odpowiada za szkody wyłącznie jeżeli można udokumentować
działania celowe lub rażące zaniedbania z jej strony, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, a w takim wypadku odpowiada maksymalnie do
kwoty konkretnego zamówienia stanowiącego podstawę roszczenia.
11.3. Żadne roszczenie, niezależnie od jego formy, wynikające z rzekomego
naruszenia umowy lub obowiązków nie może zostać wniesione przez dowolną
ze stron po upływie terminu przedawnienia.
11.4. Strona, która doznała straty lub szkody winna podjąć racjonalne działania w
celu ograniczenia takiej straty lub szkody.

12. NARUSZENIE PO STRONIE KUPUJĄCEGO
12.1. Następujące sytuacje stanowić będą przypadki naruszenia po stronie
Kupującego:
a) Brak realizacji płatności na rzecz Spółki w wymaganym terminie;
b) Jeżeli Kupujący okaże się niewypłacalny lub ogłosi upadłość, lub w przypadku
spółki - powołany zostanie syndyk lub podjęta zostanie uchwała o jej
likwidacji, Spółka może, według własnego uznania, zawiesić lub anulować
dalsze dostawy;
c) Zamknięcie, niezależnie od przyczyny, Akredytywy wystawionej na rzecz
Spółki, lub innego porozumienia kredytowego pomiędzy Kupującym a Spółką,
lub istotne zmiany w wiarygodności kredytowej Kupującego;
d) Istotne naruszenie obowiązków Kupującego określonych w niniejszych
warunkach.
12.2. W przypadku naruszenia, którego Kupujący nie naprawi w terminie dziesięciu
(10) dni roboczych od jego wystąpienia, i bez ograniczenia wszelkich innych
praw i środków prawnych przysługujących Spółce, Spółka zastrzega sobie
prawo do zaprzestania realizacji Dostaw to Kupującego. Podjęcie dostaw
nastąpi po upływie minimum dziesięciu (10) dni roboczych od daty naprawy
naruszenia przez Kupującego. W przypadku zwłoki w płatności zaległej kwoty,
wszystkie nierozliczone salda Kupującego zostaną uznane za “wymagalne” i
Spółka ma prawo podjąć egzekucję swoich należności wykorzystując wszelkie
legalne środki.
13. SIŁA WYŻSZA
13.1. Zdarzenie Siły Wyższej oznacza zdarzenie lub okoliczności poza racjonalną
kontrolą Spółki lub niedające się przewidzieć, które uniemożliwiają Spółce
wykonanie obowiązków wynikających z umowy.
13.2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie obowiązków
wynikających z Umowy w przypadku i w zakresie, w jakim takie naruszenie
wynika z powodów leżących poza ich kontrolą, w tym, między innymi, takich
jak powodzie, susze, trzęsienia ziemi, burze, pożary, uderzenia pioruna,
epidemie, działania wojenne, zamieszki, niepokoje społeczne lub akty
nieposłuszeństwa, spory pracownicze, niedobory robocizny lub materiałów,
godziny policyjne lub ograniczenia nakazem sądowym lub przez władze
publiczne.
13.3. W przypadku zdarzenia Siły Wyższej realizacja Dostaw przez Spółkę zostanie
zawieszona na czas trwania Siły Wyższej, a uzgodnione terminy dostaw
zostaną odpowiednio przedłużone.
13.4. Jeżeli zdarzenie Siły Wyższej utrzymuje się przez okres dłuższy niż
czterdzieści (40) dni roboczych, Strony mają prawo do anulowania każdego
zamówienia, którego dotyczy Siła Wyższa, w wyniku czego Spółka będzie miała
prawo obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami poniesionymi do tej pory (w
tym daremnie poniesionymi wydatkami) w odniesieniu do takiego
anulowanego zamówienia.
14. ZRZECZENIE SIĘ PRZEZ SPÓŁKĘ
Brak wyegzekwowania lub skorzystania przez Spółkę, w dowolnym czasie lub
przez dowolny okres czasu, z prawa lub środka prawnego przysługującego jej
na podstawie Warunków Ogólnych, nie stanowi, i nie będzie interpretowany,
jako zrzeczenie się takiego warunku, prawa lub środka prawnego i pozostanie
bez jakiegokolwiek wpływu na prawo Spółki do wyegzekwowania lub
skorzystania z niego w przyszłości. Każdy taki przypadek zrzeczenia się
wymaga formy pisemnej.
15. POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH
15.1. Wymiana informacji poufnych wymaga uprzedniej zgody drugiej Strony na
piśmie na ujawnienie informacji osobie trzeciej.
15.2. Strony i ich pracownicy mają obowiązek zachować poufność w odniesieniu do
wszelkich spraw technicznych, pracowniczych, dotyczących działalności i
innych kwestii dotyczących drugiej Strony, które są kluczowe dla Strony i nie
stanowią informacji publicznie dostępnych. Obowiązek ten zachowuje
ważność nawet po zakończeniu współpracy.
15.3. Na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (w tym aktów
prawnych wdrożonych na jego podstawie w ustawodawstwie krajowym),
Strony i ich pracownicy będą posiadać, ujawniać, udostępniać lub korzystać w
inny sposób z Danych Osobowych wyłącznie w trakcie świadczenia Usług w
uzgodnionym celu, zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi. Zgodnie z
zapisami niniejszego ustępu, Dane Osobowe wymagające ochrony należy
odpowiednio zabezpieczyć. Druga Strona zostanie niezwłocznie powiadomiona
w przypadku uchybień lub naruszenia ochrony danych i bezpieczeństwa
danych.
15.4. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Strony tak długo, jak będzie to
konieczne do wykonywania Usług i zgodnie z Warunkami Ogólnymi, a następnie
zostaną zachowane wyłącznie na potrzeby określania ewentualnych
zobowiązań jakie mogą powstać w wyniku wykonywania Usług i na podstawie
Warunków Ogólnych przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach.
15.5. Strony oraz, w odpowiednich przypadkach, ich przedstawiciele prawni, mogą
wykonywać swoje prawa: dostępu, sprostowania, ukrywania, sprzeciwu,
ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych poprzez wysłanie
żądania na piśmie na adres poczty elektronicznej: privacy@amiblu.com.
16. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ
16.1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Ogólnych jest lub
stanie się nieważne lub jeżeli wystąpi brak wymagający uzupełnienia, fakt ten
pozostanie bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Warunków
Ogólnych.
16.2. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione, za obopólna zgodą,
postanowieniami, które są jak najbardziej zbliżone do zamierzonego skutku
nieważnych postanowień. W przypadku brakujących postanowień, takie
postanowienie wchodzi w życie za obopólną zgodą, a jego brzmienie winno
być jak najbardziej zbliżone do zamierzonego skutku Warunków Ogólnych,
gdyby kwestia ta została uwzględniona wcześniej.
16.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych Warunków Ogólnych – w tym
niniejszego postanowienia - wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
17. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW I STOSOWANE PRAWO
17.1. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających
bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego wynikającego ze
świadczenia Usług oraz z niniejszych Warunków Ogólnych jest sąd w
Katowicach (Polska).
17.2. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką i Kupującym, w tym Warunki Ogólne,
podlegają wyłącznie prawu polskiemu. Odniesienia do innych systemów
prawnych i do Konwencji NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
nie mają zastosowania.
17.3. Cesja roszczeń, praw i obowiązków Kupującego wobec Spółki wymaga
uprzedniej zgody Spółki.
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