MEGA Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 52, 24 – 200 Bełżyce tel.
(+48) 81 517 25 55 , fax (+48) 81 517 25 61 e-mail:

uslugi@megabelzyce.pl , www.megabelzyce.pl

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W DZIALE SPRZEDAŻY MASZYN MEGA Sp. z o.o.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
PRZEDMIOT I ZAKRES OWS
1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży lub dostawy maszyn
produkowanych przez Dział Sprzedaży Maszyn przedsiębiorstwa MEGA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bełżycach (24-200) przy ulicy Przemysłowej 52, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000318416, NIP: 7133014393, REGON:
060432388, kapitał zakładowy w wysokości: 1.000.000,00 PLN.
2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami w
rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
3. Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają:
a. Wykonawca: MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Bełżycach (24-200) przy ulicy Przemysłowej 52
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z
siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000318416, NIP: 7133014393, kapitał zakładowy w wysokości: 1.000.000,00 PLN,
b. Zamawiający: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca przedsiębiorcą w
rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego,
c. OWS - niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży w Dziale Sprzedaży Maszyn Mega sp. z o.o.,
d. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy,
e. Maszyna - maszyna lub zespół maszyn (linie produkcyjne) produkowane przez Dział
Sprzedaży Maszyn przedsiębiorstwa Wykonawcy,
f. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym w wyniku
zaakceptowania oferty Wykonawcy, której przedmiotem jest dostawa lub sprzedaż
Maszyn produkowanych przez Dział Sprzedaży Maszyn przedsiębiorstwa Wykonawcy,
g. Strony – Wykonawca i Zamawiający.
4. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część każdej Umowy zawieranej i wykonywanej na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym i regulują zasady
wykonywania tych umów – chyba, że Strony w umowie zawartej w formie pisemnej lub
dokumentowej wyraźnie wyłączyły zastosowanie niniejszych OWS do zawartej przez nich umowy.
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5. Akceptacja oferty Wykonawcy przez Zamawiającego oznacza, iż Zamawiający akceptuje w całości
niniejsze OWS.
6. OWS dostępne są także pod adresem http://megabelzyce.pl
§2 OFERTA, ZAWARCIE UMOWY
1. W celu zawarcia Umowy z Wykonawcą, Zamawiający powinien złożyć Wykonawcy pisemne lub
mailowe zapytanie ofertowe określające rodzaj i liczbę Maszyn, ich planowane przeznaczenie oraz
przesłać informacje techniczne niezbędne do przygotowania oferty danej Maszyny bądź zespołu
Maszyn przez Wykonawcę. Mailowe zapytanie ofertowe Zamawiający powinien złożyć na adres e-mail
Wykonawcy: biuro@megabelzyce.pl
2. Po otrzymaniu zapytania ofertowego od Zamawiającego, Wykonawca na podstawie zapytania
ofertowego przygotuje ofertę sprzedaży Maszyn dla Zamawiającego. Jeżeli do przygotowania oferty
przez Wykonawcę niezbędne są dodatkowe informacje od Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany
jest udzielić ich niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania prośby od
Wykonawcy, chyba że Strony uzgodnią wspólnie inny termin.
3. Oferta Wykonawcy zawiera informacje takie jak: nazwa i liczba Maszyn, opis Maszyn, cena netto
poszczególnych Maszyn, opis i cena netto za dodatkowe świadczenia jeżeli występują (np. koszt
dostawy, koszt szkolenia pracowników Zamawiającego), zasady i warunki płatności ceny, termin
realizacji Umowy, warunki odbioru lub dostawy Maszyny, okres gwarancji (jeżeli jest inny wskazany
w §5 OWS), termin udzielenia odpowiedzi na ofertę przez Zamawiającego. Oferta może zawierać
także dodatkowe niewskazane powyżej informacje.
4. Cena przedstawiona w ofercie sprzedaży Maszyn jest ceną netto w walucie: Złoty (PLN), do której
należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami, chyba że
oferta Wykonawcy wyraźnie stanowi inaczej. Cena przedstawiona w ofercie sprzedaży Maszyn
obejmuje wyprodukowanie Maszyn przez Wykonawcę i nie uwzględnia kosztów dostawy Maszyn do
Zamawiającego, a także montażu i uruchomienia Maszyn, szkolenia pracowników Zamawiającego
oraz innych świadczeń, chyba że oferta Wykonawcy wyraźnie stanowi inaczej.
5. Wszystkie pozycje w ofercie Wykonawcy stanowią jej integralną całość. Oferta nie może być
traktowana w sposób wybiórczy w odniesieniu do poszczególnych pozycji.
6. Wykonawca ma prawo do odwołania oferty złożonej Zamawiającemu do chwili zawarcia Umowy.
7. W celu zawarcia Umowy z Wykonawcą, Zamawiający powinien zaakceptować bez zmian i zastrzeżeń
ofertę Wykonawcy i zawiadomić o tym Wykonawcę, w terminie w terminie 14 dni od dnia doręczenia
mu oferty, chyba że z oferty Wykonawcy wynika inny termin.
8. Umowę pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez
Wykonawcę w formie pisemnej lub w drodze wiadomości e – mail zawarcia Umowy, na podstawie
zawiadomienia o zaakceptowaniu jego oferty przez Zamawiającego.
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9. Jeżeli Zamawiający, w terminie o którym mowa w ust. 7, dokonał zmian lub uzupełnień oferty
przedstawionej przez Wykonawcę lub wprowadził do niej zastrzeżenia, Umowa zawarta zostanie z
momentem potwierdzenia przez Wykonawcę w formie pisemnej lub w drodze wiadomości e – mail
przyjęcia zamówienia Zamawiającego ze zmianami, uzupełnieniami lub z zastrzeżeniami. Brak
potwierdzenia takiego zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Wykonawcę, jest
jednoznaczny z tym, że Umowa nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane
możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia Umowy.
10. Zgłoszenie pisemne lub mailowe braku akceptacji OWS przez Zamawiającego może stanowić
podstawę do odwołania oferty przez Wykonawcę.
11. W przypadku wysłania zapytania ofertowego na inny adres lub w inny sposób niż wskazany w ust. 1,
Wykonawcę nie wiążą terminy określone w OWS.
§3 WYKONANIE UMOWY
1. Strony są zobowiązane do wykonania Umowy zgodnie z jej treścią i z zachowaniem zasad należytej
staranności. Prawa i obowiązki Stron Umowy, określają niniejsze OWS oraz treść oferty Wykonawcy,
a także powszechnie obowiązuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy.
2. Terminy realizacji Umowy określa treść oferty.
3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego prośby o dokonanie zmian Umowy zgłoszonych po jej
zawarciu, w szczególności dotyczących zmian w zaakceptowanej specyfikacji Maszyn stanowiących
przedmiot Umowy, każdorazowe wprowadzenie takich zmian wymaga zgody Wykonawcy i zawarcia
aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, określającego w szczególności nową
wysokość ceny Maszyn oraz termin realizacji Umowy.
4. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej w Umowie, Zamawiający jest zobowiązany do odbioru Maszyny
z zakładu Wykonawcy w terminie wynikającym z Umowy. W przypadku nieodebrania przez
Zamawiającego Maszyn w terminie wynikającym z Umowy z przyczyn niedotyczących Wykonawcy,
wszelkie ryzyka związane Maszynami, w tym ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Maszyn
przechodzą na Zamawiającego z upływem terminu na odbiór Maszyn wynikającego z Umowy.
5. W przypadku, gdy Zamawiający zgodnie z Umową jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy zaliczki
lub zadatku w terminie określonym w Umowie i opóźnienia Zamawiającego w zapłacie całości lub
części powyższej kwoty, termin realizacji Umowy ulega odpowiedniemu przesunięciu z
uwzględnieniem możliwości produkcyjnych zakładu Wykonawcy, za co Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.
6. W przypadku, gdy Zamawiający jest zobowiązany do odbioru Maszyny z zakładu Wykonawcy,
Wykonawca ma prawo wstrzymać wydanie Maszyn Zamawiającemu w przypadku opóźnienia
Zamawiającego w zapłacie całości lub części ceny, w stosunku do terminów określonych w Umowie.
W takim przypadku Wykonawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z powodu opóźnienia w
realizacji Umowy.
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7. W przypadku, gdy zgodnie z Umową, Wykonawca jest zobowiązany do dostawy Maszyny do
Zamawiającego, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawę Maszyny w przypadku opóźnienia
Zamawiającego w zapłacie całości lub części ceny Maszyny w stosunku do terminów określonych w
Umowie. W takim przypadku Wykonawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z powodu
opóźnienia w realizacji Umowy.
8. W przypadku, gdy zgodnie z Umową, Zamawiający jest zobowiązany do odbioru Maszyny z zakładu
Wykonawcy, odbiór przedmiotu umowy odbywa się na podstawie zasady EX Works Incoterms 2020
(zakład Wykonawcy: ul. Przemysłowa 52, 24-200 Bełżyce, Polska), chyba, że co innego wynika z oferty
Wykonawcy.
9. W przypadku, gdy zgodnie z Umową, Wykonawca jest zobowiązany do dostawy Maszyny do
Zamawiającego, dostawa Maszyn do zakładu Zamawiającego odbywa się na zasadach DAP Incoterms
2020 (adres zakładu Zamawiającego), chyba, że co innego wynika z oferty Wykonawcy.
10. Wykonawca zastrzega na swoją rzecz prawo własności Maszyny lub Maszyn do dnia całkowitej zapłaty
ceny przez Zamawiającego w pełnej wysokości określonej w Umowie. Prawo własności Maszyn lub
Maszyn przechodzi na Zamawiającego w dniu zapłaty całkowitej ceny w wysokości określonej w
Umowie. Zamawiający jest zobowiązany do utrzymywania Maszyn w stanie niepogorszonym oraz do
niekorzystania z Maszyn przez czas zastrzeżenia własności rzeczy na rzecz Wykonawcy.
11. Zapłatę uważa się za dokonana z chwilą uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Wszelkie koszty
związane z przelewami ponosi Zamawiający.
§4 ODBIÓR
1. W przypadku, gdy zgodnie z Umową Zamawiający jest zobowiązany do odbioru Maszyn stanowiących
przedmiot Umowy z zakładu Wykonawcy, odbiór przedmiotu umowy potwierdza podpisany przez
Zamawiającego lub jego przedstawiciela protokół odbioru lub podpisany przez przewoźnika list
przewozowy.
2. Montaż i uruchomienie Maszyn stanowiących przedmiot Umowy w przypadku, o którym mowa w ust.
1, Zamawiający ma obowiązek przeprowadzić zgodnie dokumentacją techniczno – ruchową oraz
instrukcją obsługi Maszyn przekazaną mu przez Wykonawcę.
3. W przypadku, gdy zgodnie z Umową Wykonawca jest zobowiązany do dostawy Maszyn stanowiących
przedmiot Umowy do Zamawiającego oraz do ich montażu i uruchomienia, stosuje się poniższe
zasady.
4. Strony określają termin odbioru Maszyn stanowiących przedmiot Umowy na nie później niż w
ostatnim dniu terminu wskazanego w Umowie na montaż i uruchomienie Maszyn w zakładzie
Zamawiającego, chyba że Strony w Umowie inaczej określą termin odbioru. Wykonawca powiadomi
Zamawiającego o gotowości Maszyn stanowiących przedmiot Umowy do odbioru oraz o dokładnej
dacie i godzinie odbioru.
5. Odbiór Maszyn stanowiących przedmiot Umowy odbywa się w obecności przedstawicieli obu Stron
Umowy.
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6. Odbiór Maszyn stanowiących przedmiot Umowy polega na dokonaniu sprawdzenia Maszyn przez
Zamawiającego w zakresie zgodności z Umową. Zamawiający nie może odmówić odbioru i podpisania
protokołu odbioru jeżeli Maszyny stanowiące przedmiot Umowy zostały wykonane zgodnie z Umową.
7. Jeżeli do sprawdzenia przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 6 zd. pierwsze, konieczne będzie
użycie surowca, jego koszt i dostawa leżą po stronie Zamawiającego. Wykonawcy przysługuje prawo
kontroli surowca dostarczonego na potrzeby sprawdzenia przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
8. W razie nieuzasadnionego braku podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego w terminie
ustalonym zgodnie z ust. 4 lub w przypadku niestawienia się Zamawiającego na odbiór, przedmiot
umowy uznaje się za odebrany przez Zamawiającego w ostatnim dniu tego terminu.
9. W sytuacji, gdy w trakcie odbioru Maszyn stanowiących przedmiot umowy wystąpią rozbieżności w
zakresie zgodności Maszyn z Umową i Załącznikiem do Umowy w postaci oferty, Strony sporządzą
protokół, w którym określą rozbieżności i ustalą termin ich usunięcia przez Wykonawcę. Po usunięciu
przez Wykonawcę rozbieżności, o których mowa w powyższym protokole, Wykonawca zawiadomi
Zamawiającego o nowym terminie odbioru przedmiotu umowy. W razie nieuzasadnionego braku
podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego lub w przypadku niestawienia się Zamawiającego
na odbiór, Maszyny stanowiące przedmiot Umowy uznaje się za odebrane przez Zamawiającego z
upływem terminu odbioru przedmiotu umowy wyznaczonego przez Wykonawcę.
10. W przypadku, gdy zgodnie z Umową Wykonawca jest zobowiązany do dostawy Maszyn stanowiących
przedmiot Umowy do Zamawiającego oraz do ich montażu i uruchomienia, do obowiązków
Zamawiającego należy w szczególności:
a) przygotowanie pomieszczenia, w którym będzie znajdowały się Maszyny stanowiące przedmiot
Umowy, w szczególności pomieszczenie to musi być dostosowane w zakresie wymiarów do
montażu w nim Maszyn oraz do korzystania z nich zgodnie z jego przeznaczeniem, zabezpieczone
przed pożarem, zalaniem przez wodę i działaniem czynników atmosferycznych;
c) umożliwienie Wykonawcy przeprowadzenia prac obejmujących montaż i uruchomienie
przedmiotu umowy w sposób niezakłócony;
d) dostarczenie zasilania z dobrym uziemieniem oraz pozostałych potrzebnych mediów do
przedmiotu umowy wskazanych przez Wykonawcę.
11. W przypadku niezapewnienia przez Zamawiającego odpowiednio przygotowanego miejsca do
montażu i uruchomienia Maszyn stanowiących przedmiot Umowy lub niezbędnych do tego mediów,
termin montażu i uruchomienia oraz odbioru Maszyn stanowiących przedmiot Umowy ulega
odpowiedniemu przesunięciu, a Wykonawca nie ponosi za powyższe odpowiedzialności.
§5 GWARANCJA
1. Wykonawca udziela gwarancji na Maszyny na warunkach i zasadach określonych poniżej.
2. Wykonawca gwarantuje, że Maszyny wykonane są z materiałów wysokiej jakości i prawidłowo
funkcjonują przy konserwacji i obsłudze zgodnie z zaleceniem Wykonawcy zawartymi w dokumentacji
techniczno - ruchowej.
3. Maszyny zostają objęte 12 miesięczną gwarancją, rozpoczynająca się od dnia:
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a) podpisania protokół odbioru lub listu przewozowego – w przypadku, gdy zgodnie z Umową
Zamawiający jest zobowiązany do odbioru Maszyn stanowiących przedmiot Umowy z zakładu
Wykonawcy, jednak nie później niż od dnia w którym Zamawiający był zobowiązany zgodnie z
Umową do odbioru Maszyn,
b) podpisania protokół odbioru - w przypadku, gdy zgodnie z Umową Wykonawca jest zobowiązany
do dostawy Maszyn stanowiących przedmiot Umowy do Zamawiającego, jednak nie później niż
30 dni od dnia dostarczenia Maszyn do Zamawiającego.
4. Gwarancja może zostać wydłużona o kolejne 12 miesięcy pod warunkiem dokonania przez
Zamawiającego płatnego przeglądu gwarancyjnego Maszyny u Wykonawcy, przed upływem 12
miesięcy od dnia odbioru Maszyn przez Zamawiającego.
5. Wykonawca gwarantuje wymianę wadliwych części Maszyny w trakcie trwania okresu gwarancyjnego
na własny koszt, w ciągu 30 dni od doręczenia Wykonawcy zgłoszenia reklamacyjnego
Zamawiającego, przy czym czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności zamówienia
przez Wykonawcę części zamiennych niezbędnych do naprawy - o czas dostawy do Wykonawcy tych
części zamiennych i ich montażu w przedmiocie umowy przez Wykonawcę.
6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać doręczone Wykonawcy w formie pisemnej lub w formie
wiadomości e-mail na adres: serwis@megabelzyce.pl
7. Zamawiający dokonując zgłoszenia reklamacyjnego powinien przedstawić dokładny i zgodny z
rzeczywistością opis występującej usterki Maszyny lub Maszyn. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za niewłaściwą lub niepełną naprawę lub wydłużenie czasu naprawy Maszyny
spowodowane niepełnym lub wprowadzającym w błąd opisem usterki.
8. Gwarancją nie są objęte w szczególności usterki spowodowane korzystaniem z Maszyny niezgodnie z
jej przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w dokumentacji techniczno – ruchowej, a także usterki
spowodowane katastrofą, następstwem przypadków losowych niezależnych od warunków
eksploatacji (np. pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe napięcie w sieci,
działania wojenne itp.); modyfikacją lub instalacją jakichkolwiek części dokonaną samodzielnie przez
Zamawiającego lub osoby trzecie – o ile na powyższe nie wyrazi uprzedniej zgody Wykonawca w
formie pisemnej pod rygorem nieważności. Gwarancja nie obejmuje także przypadków wywołanych
zmianą przeznaczenia Maszyny przez Zamawiającego.
9. Wszelkie koszty związane z nieuzasadnionym wezwaniem serwisu Wykonawcy ponosi Zamawiający.
10. Zamawiający traci przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji jeżeli nie zawiadomi na piśmie lub
w drodze wiadomości e-mail Wykonawcy o usterce Maszyny, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej
wykrycia.
§6 POUFNOŚĆ
1. Wykonawca i Zamawiający są wzajemnie zobowiązani do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich
informacji, które od siebie otrzymali w związku z zawarciem Umowy, a w szczególności: informacji
technicznych i technologicznych dotyczących Maszyn oraz zasad i warunków współpracy Stron.
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2. Żadna ze Stron bez zgody drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie będzie:
a. wykorzystywać informacji, o których mowa w ust. 1 w jakichkolwiek celach niezwiązanych
bezpośrednio z zawarciem lub wykonaniem Umowy,
b. rozpowszechniać, kopiować ani ujawniać osobom trzecim informacji, o których mowa w ust.
1.
3. Postanowienia zawarte w ust. 1 i 2 pozostają w mocy 5 lat po wykonaniu lub rozwiązaniu Umowy,
także w przypadku odstąpienia od Umowy.
4. Wymienione powyżej wymogi nie będą miały zastosowania odnośnie informacji przekazywanych
przez Strony które:
a. są opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez naruszenia
postanowień OWS lub Umowy,
b. zostały przekazane Stronie przez osobę trzecią, bez naruszenia przepisów prawa i
jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Strony, której informacje dotyczą,
c. zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią zgodą drugiej Strony wyrażoną w
formie pisemnej pod rygorem nieważności,
d. zostaną przekazane przez stronę zobowiązaną do tego na mocy powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy tj.
przedstawicieli, pracowników wyznaczonych do kontaktu, zleceniobiorców i usługobiorców, jak i
wszelkich danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego w związku z zawarciem i realizacją
umowy, udostępnionych przed zawarciem umowy lub w okresie jej obowiązywania jest
Wykonawca tj. MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełżycach przy ul.
Przemysłowej 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000318416, numer NIP: 7133014393, REGON: 060432388, kapitał zakładowy w
wysokości: 1 000 000 zł. We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych należy
kontaktować się na adres e- mail: dane.osobowe@megabelzyce.pl
2. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania,
żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do
przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami
prawnymi.
3. Dane osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane w celu:
a) zawarcia i wykonywania Umowy zawartej pomiędzy Stronami – przez czas niezbędny do
realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości
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wykonania obowiązków wynikających z umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust.
1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

b) wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z przepisów prawnych
powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności
podatkowych, sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji obowiązków
Administratora, w tym do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych
(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy opisanego, w ust. 4– przez czas
niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa
prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Prawnie uzasadniony interes Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 pkt c, polega na dochodzeniu i
obronie roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy oraz podtrzymywaniu
bezpośrednich relacji biznesowych z kontrahentami i klientami.
Osoby, których dane dotyczą nie będą podlegały decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec nich skutki prawne lub w
podobny sposób istotnie na nich wpływa.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność
zawarcia Umowy.
Odbiorcami danych osób, których dane dotyczą mogą być organy państwowe.
Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw
trzecich.
Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych
interesów.
Zamawiający jest zobowiązany udostępnić treść niniejszej klauzuli informacyjnej osobom, których
dane przekazuje Wykonawcy w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy.

§8 SIŁA WYŻSZA
1. Wykonawca i Zamawiający jako Strony Umowy zostaną zwolnieni od odpowiedzialności za całkowite
lub częściowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy w
przypadku wystąpienia Siły Wyższej. Przez siłę wyższą uważa się niemożliwe do przewidzenia
zdarzenia oraz zdarzenia, których rozmiary, przebieg lub skutki były niemożliwe do przewidzenia,
zaistniałe niezależnie od woli Stron i na których zaistnienie Strony nie miały żadnego wpływu, w
szczególności epidemie, pandemie, wojny, atak terrorystyczny, pożar, powódź, strajki, zarządzenia i
akty oraz decyzje prawne władz państwowych itp. Jeżeli jedna ze Stron uzna, że wystąpiły okoliczności
stanowiące siłę wyższą, które mogą wpłynąć na niewykonanie lub nienależyte wykonanie jej
8
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zobowiązań, powiadomi o tym drugą Stronę na pod rygorem nieważności piśmie niezwłocznie, jednak
nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej,
wskazując jednocześnie w piśmie charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania - pod rygorem
utraty prawa powołania się na siłę wyższą.
2. W przypadku, gdy do zawarcia Umowy dojdzie w czasie stanu epidemii COVID-19, zawarcie Umowy
jest jednoznaczne z oświadczeniem Zamawiającego, że stan ten i ryzyka gospodarcze z nim związane
są mu znane, dlatego niniejszym Strony postanawiają, że jakiekolwiek okoliczności aktualne, jak i
przyszłe, związane z tym stanem nie będą używane przez Zamawiającego jako okoliczność
uzasadniającą powołanie się przez niego na postanowienia dotyczące siły wyższej.
§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, bez względu na jej podstawę prawną,
jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w
sumie - do wysokości zapłaconej przez Zamawiającego ceny.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzeczywistą szkodę Zamawiającego.
3. Jeżeli zgodnie z Umową odbiór Maszyn stanowiących przedmiot Umowy z zakładu Wykonawcy leży
po stronie Zamawiającego, a Zamawiający opóźnia się z odbiorem Maszyn o więcej niż 1 tydzień w
stosunku do terminu odbioru wynikającego z Umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25 % ceny netto Maszyn wynikającej z Umowy za każdy
dzień opóźnienia w odbiorze Maszyn z zakładu Wykonawcy w stosunku do terminu wskazanego w
Umowie.
4. Jeżeli zgodnie z Umową, Wykonawca jest zobowiązany do dostawy Maszyn stanowiących przedmiot
Umowy do Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną w
przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie dojdzie do dostarczenia przedmiotu
umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego w terminie wskazanym w Umowie. Powyższa kara
umowna wysokości 0,25 % cenny netto Maszyn wynikającej z Umowy, za każdy dzień magazynowania
przedmiotu umowy przez Wykonawcę ponad termin dostawy wynikający z Umowy.
5. Wykonawca ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, ponad wysokość zastrzeżonych
kar umownych.
§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Stosunki prawne pomiędzy Stronami reguluje prawo polskie.
2. W przypadku powstania sporów dotyczących Umowy Wykonawca i Zamawiający, w dobrej wierze,
podejmą próbę ich rozwiązania na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości polubownego
rozwiązania sporu, wszelkie spory rozstrzygnie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Wykonawcy.
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3. Nie dopuszcza się cesji praw lub obowiązków wynikających z Umowy przez Zamawiającego bez
uprzedniej zgody Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części w przypadku opóźnienia
Zamawiającego w zapłacie całości lub części ceny. Z powyższego prawa do odstąpienia od umowy
Wykonawca może skorzystać w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona w najszerszym zakresie
dopuszczalnym przez powszechnie obowiązuje przepisy prawa.
6. Wyłącza się zastosowanie art. 661 §1 - 3 Kodeksu cywilnego.
7. Zamawiający składając zamówienie u Wykonawcy wyraża zgodę na wykorzystanie dostarczonej
dokumentacji w celu realizacji Umowy przez Wykonawcę.
8. W sprawach nieuregulowanych w OWS mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWS okazałyby się nieważne lub nieskuteczne, nie
będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku
strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron
w sposób skuteczny.
10. Niniejsze OWS wchodzą w życie w dniu 7 czerwca 2021 r.
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