przysługuje
do
umówionego
przez
Strony
dnia
dostawy/odbioru
Towaru.
Dostawca
nie
ponosi
odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę
Odbiorcy oraz/lub partnerów handlowych czy kontrahentów
Odbiorcy. Odstąpienie przez Dostawcę od umowy nie może
być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Dostawcy.

OGÓLNE WARUNKI UMÓW DOSTAWY
w brzmieniu na dzień 01.09.2015 roku
zawieranych przez EXTRAL Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach jako
Dostawca
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze ogólne warunki umów dostawy stanowią ogólne
warunki umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego
i mają zastosowanie do wszystkich umów dostawy towarów
zawieranych przez EXTRAL Sp. z o. o jako Dostawcę.
2. Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków umów
dostawy określenia oznaczają:
a) Odbiorca, kontrahent – podmiot będący drugą stroną
umowy dostawy (kontrahent EXTRAL Sp. z o. o);
b) Ogólne Warunki, OWU – niniejsze „Ogólne warunki
umów dostawy dokonywanej przez EXTRAL Sp. z o.o.
z siedzibą w Żorach”;
c) Dokumentacja Techniczna – wszelkie projekty,
rysunki, parametry przekazane przez Odbiorcę, na
podstawie których Dostawca wytworzy Towar objęty
Umową.
d) Dostawca – EXTRAL Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach;
e) Strony - Dostawca i Odbiorca;
f) Surowiec podstawowy – surowiec którego udział w
produkcji Towaru przekracza 50 % kosztów surowców,
g) Towar - towary i wyroby produkowane i/oraz
sprzedawane przez EXTRAL Sp. z o.o. w ramach
umowy z kontrahentem, lub na podstawie zamówienia
kontrahenta,
h) Zamówienie – umowa dostawy zawarta pomiędzy
Stronami poprzez przyjęcie i potwierdzenie przez
Dostawcę zamówienia złożonego przez Odbiorcę.
3. Zawarcie odrębnej, pisemnej Umowy dostawy wyłącza
stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków tylko w zakresie
uregulowanym w niej w sposób odmienny.
4. Ogólne Warunki podane są do wiadomości i akceptacji
Odbiorcy
na
stronie
internetowej
Dostawcy:
www.extral.com.pl w formie umożliwiającej ich pobranie i
odtwarzanie przez Odbiorcę.
II. Zawarcie umowy
1. Wszelkie
oświadczenia, zapewnienia,
przyrzeczenia
i gwarancje składane ustnie przez pracowników czy
przedstawicieli Dostawcy w związku z zawarciem umowy,
złożeniem oferty lub potwierdzeniem zamówienia nie są
wiążące i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń
wobec Dostawcy.
2. Zamówienie może zostać złożone lub potwierdzone
wyłącznie pisemnie, za pomocą faksu lub poprzez pocztę
elektroniczną e-mail. Oświadczenia składane w innej formie
są nieważne.
3. Umowa dostawy zostaje zawarta z chwilą akceptacji
i odesłania zwrotnego
przez Odbiorcę Potwierdzenia
Zamówienia sporządzonego przez Dostawcę na podstawie
zamówienia złożonego przez Odbiorcę. W przypadku braku
przyjęcia/odrzucenia Potwierdzenia Zamówienia przez
Odbiorcę w terminie 3 dni od dnia doręczenia, uznaje się,
że umowa dostawy została zawarta na warunkach
zawartych w Potwierdzeniu zamówienia.
4. W przypadku, gdy Towar ma zostać wykonany przez
Dostawcę na podstawie Dokumentacji Technicznej,
integralną częścią umowy jest Dokumentacja Techniczna.
5. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Dostawcy
Dostawca nie będzie mógł wykonać Umowy lub Zamówienia
w całości lub w części, przysługiwać mu będzie prawo
odstąpienia od niej w całości lub w części. Prawo takie

III. Przejście ryzyka
Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi z Dostawcy na
Odbiorcę z chwilą wydania Towaru Odbiorcy, a w przypadku
powierzenia
Towaru
profesjonalnemu
przewoźnikowi
zapewnionemu przez Odbiorcę, z chwilą wydania Towaru
przewoźnikowi.
IV. Cena
1. Cena za dostarczany Towar będzie określona każdorazowo
w Potwierdzeniu Zamówienia, przy czym minimum hutnicze
Dostawcy wynosi 500 kg.
2. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie
wskazanym w Potwierdzeniu Zamówienia, a jeśli termin nie
ostał tam określony, w terminie wskazanym w wystawionej
przez Dostawcę fakturze VAT.
3. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków
na rachunek bankowy Dostawcy.
4. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności
uzasadniające podwyższenie ceny Towaru, tj. wzrost
elementów cenotwórczych, Dostawca ma prawo do
odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny Towaru
wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być
wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.
Elementami cenotwórczymi są:
a) LME aluminium;
b) kursy walut (USD, EUR).
5. Ceny podawane przez Dostawcę są cenami netto
i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług według
stawek obowiązujących w dacie wystawienia faktury VAT.
V. Zabezpieczenia płatności
1. Dostawca ma prawo uzależnić realizację umowy od
udzielenia przez Odbiorcę zabezpieczenia obecnych lub
przyszłych należności Dostawcy w formie zaakceptowanej
przez Dostawcę, przykładowo w formie: weksla in blanco,
weksla in blanco z poręczeniem, gwarancji bankowej,
akredytywy, wpłacenia zaliczki lub zadatku, zastawu, cesji,
przewłaszczenia.
2. Dostawca ma prawo uzależnić realizację umowy od
przydzielenia dla Odbiorcy limitu ubezpieczenia kredytu
kupieckiego w firmie ubezpieczającej jego należności.
3. Udzielenie zabezpieczenia powinno nastąpić przed datą
pierwszego wydania towaru Odbiorcy. Jeżeli Odbiorca nie
udzieli zabezpieczenia w tym terminie Dostawca ma prawo
do powstrzymania się z wydaniem Towaru.
VI. Wykonanie umowy
1. Dostawca zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu
realizacji umowy lub anulowania potwierdzenia Zamówienia
w przypadku awarii, anulowania lub opóźnienia dostaw
przez producenta lub poddostawcę Dostawcy lub innych
nieprzewidzianych zdarzeń losowych, których Dostawca nie
mógł przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidział
lub nie mógł przewidzieć.
2. Dostawca nie ponosi także odpowiedzialności za działanie
siły wyższej. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć
zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy
zachowaniu
staranności
wymaganej
w stosunkach
kupieckich, które jest zewnętrzne do Dostawcy i któremu nie
mógł się on przeciwstawić działając z należytą starannością.
Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności: strajk
generalny, walki wewnętrzne w kraju lub za granicą, blokada
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4.

5.

6.

7.

przejść granicznych, portów lub innych powszechnie
używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, zakazy
eksportu lub importu, trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie
i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, Dostawca nie
mógł przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidział i nie
mógł przewidzieć.
Dostawca zastrzega sobie prawo do nadwyżek lub
niedoboru Towarów w stosunku do umowy w wysokości do
15 % ilości objętej umową. W takim przypadku Odbiorca
zobowiązany jest dokonać zapłaty za dostarczoną ilość
Towarów, zgodnie z ustaloną ceną.
W przypadku wykonywania usług przez Dostawcę na
materiale powierzonym przez Odbiorcę, ze względów
technologiczno produkcyjnych Dostawca zastrzega sobie
możliwości utraty do 5 % powierzonego materiału.
Waga Towarów, oznaczona na rysunkach w kilogramach
na metr ma charakter orientacyjny i nie wiąże
Dostawcy. Dostawca jako tonaż Towaru objęty fakturą
przyjmuje rzeczywistą wagę Towaru.
Waga rzeczywista dostarczonego towaru może odbiegać od
wagi podanej na dokumencie WZ w zakresie tolerancji +/1,5% wskazanej wagi.
Dostawcę obowiązuje zakładowa tolerancja wymiarów i
kształtu wyrobów, oparta na europejskich standardach, o ile
nie zostaną uzgodnione inne wielkości.

VII. Odbiór towaru
1. Odbiorca zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób
określony w OWD oraz załączonej dokumentacji Towaru
(WZ, CMR).
2. Strony ustalają, iż koszt załadunku Towaru na środek
transportu spoczywa na Dostawcy, a koszt rozładunku na
Kupującym.
3. Zamówiony Towar należy odebrać w ciągu 7 dni roboczych
od daty wskazanej w Potwierdzeniu Zamówienia.
4. Miejscem odbioru Towaru jest siedziba Dostawcy.
5. Brak odbioru Towaru przez Odbiorcę w terminie określonym
w pkt 3 powoduje wg wyboru Dostawcy:
a) przesunięcie
Towaru
na
magazyn
Towarów
oczekujących
do
wysyłki
i naliczanie
opłaty
magazynowej w wysokości 0,5% wartości Zamówienia
za każdy dzień opóźnienia oraz obciążenie Odbiorcy
ewentualnymi poniesionymi kosztami,
b) odstąpienie od umowy i obciążenie Odbiorcy wszystkimi
wynikającymi z tego kosztami.
VIII. Wady Towaru
1. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji jakości na okres 12
miesięcy
od
dnia
Dostawy
(okres
gwarancji).
Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
2. Gwarancja na Towary udzielana jest na Warunkach
Gwarancji Extral stanowiących Załącznik nr 1 do OWD.
3. W okresie gwarancji Odbiorca ma obowiązek powiadomić
Dostawcę o:
a) widocznych
uszkodzeniach
paczek
oraz
niezgodności ilościowych paczek lub dokumentacji
przewozowej – nie później niż w chwili odbioru
Towaru;
b) widocznych wad Towarów (w szczególności korozji)
– niezwłocznie po ich wykryciu, nie później jednak
niż w terminie 7 dni od dnia dostawy;
c) wadach ukrytych – w terminie 5 dni od dnia
wykrycia wady i przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności ingerujących w wadliwym Towarze,
pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji, uprawnień
odszkodowawczych
(art.
471
k.c.)
i formułowania
jakichkolwiek innych żądań wobec Dostawcy.
4. Zawiadomienie o wadzie Towaru powinno zostać złożone
pisemnie, faxem lub za pośrednictwem poczty e-mail
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i zwierać przynajmniej:
a. opis wady / niezgodności;
b. numer paczki (uszkodzonej lub z której pochodzi reklamowany Towar) lub nr dokumentu WZ dostawy.
Reklamacje złożone w innej formie lub niekompletne będą
uznawane za niebyłe.
Odbiorca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia
i nieuwzględnienia reklamacji podać na żądanie Dostawcy
wszystkie parametry Towaru, okoliczności zakupu, transportu, składowania, produkcji, obróbki Towaru, a także inne,
niezbędne do rozpatrzenia reklamacji dokumenty, zdjęcia lub
informacje.
W przypadku uszkodzeń paczek Odbiorca, pod rygorem
utraty praw z gwarancji, zobowiązany jest:
a) sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz ujawnić
uszkodzenie w dokumencie WZ;
b) pozostawić uszkodzoną paczkę do czasu przybycia
przedstawiciela Dostawcy i wspólnego sprawdzenia zawartości paczki.
Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia
doręczenia reklamacji Dostawcy wyłącznie w formie
pisemnej, faxem lub za pośrednictwem poczty e-mail.
Dostawca może przedłużyć okres rozpatrywania reklamacji
jeżeli niezbędne będzie przeprowadzenie dodatkowych
czynności wyjaśniających, w tym w szczególności wykonanie
badań.
W przypadku uwzględnienia reklamacji Dostawca, wedle
swego wyboru:
a) wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo
b) dokona zwrotu Odbiorcy części ceny.
Dostawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu
gwarancji oraz z tytułu nienależytego wykonania umowy
w przypadku, gdy wady towaru:
a) spowodowane są składowaniem lub transportem wewnętrznym u Odbiorcy niezgodnym z wymaganiami
wskazanymi na etykiecie lub w Pkt 13. poniżej oraz właściwymi dla danego rodzaju Towarów;
b) wynikają z Dokumentacji Technicznej.
Odbiorca nie może powoływać się na wady Towaru
w przypadku stosowania przez siebie niewłaściwego procesu
technologicznego złego doboru materiału i jego zakupu
w stosunku do wymagań procesów i Dokumentacji
Technicznej. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji
jest także wyłączona, gdy Odbiorca dokonał naprawy Towaru
bez pisemnej zgody Dostawcy, jak również przed
dokonaniem oględzin i rozpatrzeniem reklamacji sprzedał,
przerobił sam lub u swojego partnera handlowego część lub
całość zakupionego Towaru, posiadając wiedzę o jego
brakach, uszkodzeniach czy niewłaściwych parametrach.
Dostawca dostarczy Towar posiadający właściwości oraz
parametry określone w ofercie Dostawcy albo Dokumentacji
Technicznej. Dostawca nie zapewnia przydatności danego
Towaru
do
określonego
zastosowania.
Ryzyko
przeznaczenia i zastosowania Towaru objętego umową leży
wyłącznie po stronie Odbiorcy. Wszelkie ewentualne
informacje udzielane w tym zakresie przez Dostawcę są
grzecznościowe oraz wyłącznie orientacyjne i nie mogą być
traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.
Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia
Odbiorcy z obowiązku zapłaty za dostarczony Towar.
Kwestie rozliczeń, upustów będą uzgadniane po
rozpatrzeniu reklamacji.
W przypadku wystąpienia wad, odbarwień lub korozji na
wyrobach Dostawca zwolniony będzie od odpowiedzialności
z tytułu gwarancji oraz z tytułu nienależytego wykonania
umowy w przypadku przechowywania lub transportowania
wyrobów niezgodnie z poniższymi wytycznymi w zakresie
transportu, rozładunku i przechowywania:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

kształtowniki aluminiowe muszą być ładowane, rozładowywane, transportowane i magazynowane w warunkach uniemożliwiających kontakt z wilgocią;
kształtowniki aluminiowe przy przewożeniu muszą być
bezwzględnie zabezpieczone przed przesuwaniem lub
zamoczeniem;
niedopuszczalny jest transport odkrytym samochodem
zwłaszcza przy zmiennych warunkach atmosferycznych
(opady deszczu, śniegu). Rozładunek i załadunek powinien być przeprowadzony ze szczególną ostrożnością
z uwagi na łatwość uszkodzenia wyrobów;
kształtowniki aluminiowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed nagłymi zmianami temperatury;
wyroby aluminiowe należy przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi celem uniknięcia korozji i uszkodzeń mechanicznych. Nie powinno się przechowywać wyrobów
aluminiowych na wolnym powietrzu;
szczególną uwagę należy zwrócić na rozładunek w warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych
magazynach. Na skutek znacznej różnicy temperatur
pomiędzy profilami wytrąca się woda, która prowadzi do
wystąpienia korozji;
składowanie wyrobów aluminiowych w miejscach, gdzie
są one narażone na duże zmiany wilgotności i temperatury powietrza jest zabronione, gdyż może doprowadzić
do kondensacji pary wodnej między kształtownikami, co
może być przyczyną wystąpienia ognisk korozji w postaci czarnych plam;
w razie zamoczenia kształtowników aluminiowych podczas transportu, przeładunku lub ich składowania, należy bezwzględnie wysuszyć wszystkie kształtowniki i
przełożyć je odpowiednimi, suchymi przekładkami – tak,
aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza. Składowanie profili zamoczonych doprowadzić może do
uszkodzenia powłoki lub do powstania ognisk korozji;
w przypadku odbioru samochodowego przewoźnik winien profile aluminiowe odpowiednio zabezpieczyć, aby
nie uległy one uszkodzeniom mechanicznym oraz zamoczeniu;
podczas rozładunku, załadunku, lub przekładania profili
aluminiowych należy szczególnie uważać by nie porysować powłoki oraz unikać przesuwania profili, gdyż
może to spowodować ich uszkodzenie;
w przypadku składowania profili, które są zabezpieczone folią ochronną należy koniecznie tę folię rozerwać i
rozszczelnić paczkę. Umożliwi to przewiew powietrza z
dolnej i górnej strony profili eliminując występowanie
kondensacji pary wodnej między profilami. Dłuższe
składowanie profili z folią ochronną może doprowadzić
do uszkodzenia powierzchni;
należy unikać kontaktu profili aluminiowych z miedzią,
ponieważ może to spowodować korozję.

IX. Opóźnienia w płatnościach, odpowiedzialność.
1. W przypadku opóźnienia się Odbiorcy z zapłatą ceny
z jakiejkolwiek umowy dostawy łączącej strony, Dostawca
ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich
zawartych umów (w tym z wydaniem Towaru) do czasu
zapłaty przez Odbiorcę wszelkich wymagalnych należności
wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności
względem Dostawcy przekroczy 7 dni Dostawca może
odstąpić od umowy dostawy bez wyznaczania terminu
dodatkowego. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za
powstałą z tych przyczyn szkodę. Odstąpienie przez
Dostawcę od umowy nie może być podstawą jakichkolwiek
roszczeń wobec Dostawcy.
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3.

4.
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W każdym wypadku opóźnienia Odbiorcy w zapłacie
należności wynikającej z faktury VAT, Dostawcy będą
należne dopuszczalne prawem odsetki maksymalne za
zaległości w płatnościach w transakcjach handlowych.
W wypadku, gdy Dostawca udzielił Odbiorcy limitu
kupieckiego, wobec opóźnienia się Odbiorcy z zapłatą ceny
z
jakiejkolwiek
umowy
dostawy
łączącej
strony
przekraczającego 14 dni, Dostawca uprawiony jest do
wypowiedzenia Odbiorcy kredytu kupieckiego ze skutkiem
natychmiastowym. W wypadku wypowiedzenia kredytu
kupieckiego, wszystkie należności Dostawcy stają się
natychmiast wymagalne.
Dostawca wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności
związanej z nieterminowym wydaniem Towaru, gdy
przyczyną tego jest fakt, iż jego poddostawca nie wywiązał
się z dostawy w terminie.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie
dostawy powstałe z przyczyn zależnych od przewoźnika za
pomocą którego dostarcza Towar.
Odszkodowanie za szkody wyrządzone Odbiorcy w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy
ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości
wartości danej niewykonanej lub nienależycie wykonanej
dostawy, przy czym w żadnym wypadku Dostawca nie
ponosi odpowiedzialności za utracone przez Odbiorcę
korzyści.
W przypadku wykonania przez Dostawcę umowy jedynie
w części. Odbiorca nie ma prawa (o ile takie prawo będzie
mu przysługiwać) odstąpić od umowy w części wykonanej.

X. Dowód wywozu, podatek od towarów i usług
1. Jeżeli Odbiorca lub jego pełnomocnik, mający siedzibę poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej odbiera Towar oraz
transportuje lub wysyła go do kraju niewchodzącego w skład
Unii Europejskiej, zobowiązany jest przedłożyć Dostawcy
wymaganą przepisami podatkowymi kopię dokumentu,
w którym urząd celny określony w przepisach celnych
potwierdził wywóz Towarów poza terytorium Unii
Europejskiej oraz z którego wynika tożsamość Towaru
dostarczonego przez Dostawcę z Towarem wywiezionym
poza terytorium Unii Europejskiej. Jeżeli dokument ten nie
zostanie przez Odbiorcę przedstawiony w terminie do 25
dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym
odebrania Towarów, Dostawca obciąży Odbiorcę kwotą
podatku od towarów i usług według stawki właściwej dla
dostawy krajowej dla dostarczanych Towarów, wraz
z należnymi odsetkami. Jeżeli dokument ten zostanie
następnie przedstawiony przez Odbiorcę, Dostawca
skoryguje wcześniejsze obciążenie podatkiem od towarów
i usług.
2. W przypadku dostawy z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
do innego państwa Unii Europejskiej, Odbiorca zobowiązany
jest podać Dostawcy swój ważny numer identyfikacji dla
transakcji wewnątrzwspólnotowych, pod jakim prowadzi
działalność na terenie innego niż Polska kraju Unii
Europejskiej oraz przedstawić dokumenty jednoznacznie
potwierdzające, że dostarczone przez Dostawcę Towary
zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do
nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, w szczególności: podpisane i opieczętowane
przez Odbiorcę dokumenty przewozowe oraz fakturę
VAT.
Jeżeli
powyższe
dokumenty
nie
zostaną
przedstawione przez Odbiorcy w terminie do 25 dnia
miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym
odebrania towarów, Dostawca obciąży Odbiorcę kwotą
podatku od towarów i usług według stawki właściwej dla
dostawy krajowej dla dostarczanych Towarów, wraz
z należnymi odsetkami. Jeżeli dokument ten zostanie
następnie przedstawiony przez Odbiorcę, Dostawca
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skoryguje wcześniejsze obciążenie podatkiem od towarów
i usług.
3. W przypadku odbioru Towaru własnym środkiem transportu
przez Odbiorcę z UE – wymagane jest stosowne
oświadczenie złożone przez Odbiorcę najpóźniej w terminie
3 dni przed datą Dostawy.
4. Dostawca może wg własnego uznania dokonać dostawy
poza terytorium Polski z naliczeniem podatku VAT, a po
przesłaniu przez Odbiorcę dokumentów potwierdzających
opuszczenie terytorium Polski i dotarcie do miejsca
przeznaczenia, dokonać stosownej korekty faktury/invoice
i dokonać odpowiedniego zwrotu kwoty z pierwotnej
faktury/invoice lub dokonać stosownej kompensaty
z należnościami przysługującymi mu od Odbiorcy.
XI. Ochrona patentowa i poufność uzgodnień handlowych.
1. W każdym przypadku, gdy wytworzenie Towaru następuje na
podstawie Dokumentacji Technicznej, za naruszania praw
osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz z
zakresu własności przemysłowej, przez Dokumentację
Techniczną lub Towary w zakresie w jakim naruszenie to
wynika z Dokumentacji Technicznej odpowiada wyłącznie
Odbiorca, w związku z czym zobowiązany będzie do
naprawienia szkody poniesionej z tego tytułu przez
Dostawcę w pełnym zakresie.
2. Matryce wykonane przez Dostawcę na podstawie
Dokumentacji Technicznej stanowią jego własność jako
środek trwały, z zastrzeżeniem Pkt-u 3 i 4.
3. Dostawca nie będzie produkował ani sprzedawał
bezpośrednio lub za pośrednictwem innego podmiotu
Towarów wykonanych na podstawie Dokumentacji
Technicznej na rzecz innych odbiorców, chyba że co innego
wynika z Umowy.
4. W przypadku nierealizowania dostaw / sprzedaży na rzecz
Odbiorcy przez okres 4 (słownie: czterech) lat od ostatniej
dostawy, Dostawca ma prawo zezłomować narzędzia,
matryce i inne oprzyrządowania służące do danej produkcji.
W przypadku wznowienia realizacji dostaw Odbiorca
poniesie dodatkowe koszty wdrożenia (ponownego
uruchomienia) produkcji.
5. Wszystkie informacje zawarte w Dokumentacji Technicznej
objęte są tajemnicą handlową i każda ze stron zobowiązuje
się do jej zachowania w poufności w okresie obowiązywania
Umowy oraz przez okres 5 lat od jej wypowiedzenia lub
rozwiązania.
XII. Właściwość sądu, prawo.
1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów
będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny dla siedziby
Dostawcy.
2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa
polskiego.
XIII. Inne postanowienia
1. Wierzytelności Odbiorcy wobec Dostawcy nie mogą być
przedmiotem jakichkolwiek czynności prawnych (w tym
przelewu na osoby trzecie) bez pisemnej zgody Dostawcy.
2. Wyłączona jest możliwość dokonywania przez Odbiorcę
jakichkolwiek potrąceń wierzytelności z wierzytelnościami
przysługującymi Dostawcy wobec Odbiorcy z tytułu
współpracy handlowej.
3. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych
Warunków 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 uprzednie postanowienia w sposób
skuteczny.
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Zarząd EXTRAL Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach

