25.
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAZY, WYKONANIA I DOSTAWY TOWARÓW ORAZ ŚWIADCZENIA
USŁUG PRZEZ METALODLEW S.A. (ważne od 01.01.2019)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Poniższe warunki dostawy stosuje się do umów sprzedaży, wykonania i
dostawy towarów oraz świadczenia usług przez Metalodlew Spółkę
Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 31-752 Kraków, ul. Ujastek 1, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000071401, NIP: 678003573,
REGON: 350649005, kapitał zakładowy 829.340,00 zł, opłacony w całości,
zwaną dalej „Metalodlew SA”.
2.
Kontrahent Metalodlew SA w poniższych warunkach ogólnych będzie
określony jako Odbiorca, przedmiot umowy określany będzie, w
zależności o kontekstu, jako towar lub usługa.
3.
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, Wykonania i Dostawy Towarów oraz
Świadczenia Usług (zwane dalej w skrócie „OW”) stanowią integralną
część wszystkich umów sprzedaży, wykonania lub dostawy towarów oraz
świadczenia usług przez Metalodlew SA, chyba że Strony w formie
pisemnej pod rygorem nieważności ustaliły inaczej. W zakresie
nieuregulowanym w takiej umowie zastosowanie znajdują postanowienia
niniejszych OW.
4.
Niniejsze OW zostały opublikowane w sposób ogólnie dostępny na stronie
internetowej www.metalodlew.pl. Zmiany OW wchodzą w życie z dniem
ich opublikowania na przywołanej stronie internetowej, na której
znajduje się też aktualnie obowiązująca wersja OW. Ponadto OW są
dostępne w siedzibie Metalodlew SA.
5.
Odbiorca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszych
OW przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów
umowy, nie później niż przed podpisaniem umowy lub złożeniem
zamówienia. Składając zamówienie w Metalodlew SA Odbiorca oświadcza
tym samym, iż zna i akceptuje OW.
6.
W przypadku zawarcia odrębnej umowy pisemnej, jeżeli jej
postanowienia nie będą zgodne z zapisami niniejszych warunków
ogólnych, pierwszeństwo będą miały postanowienia umowy.
7.
Jeżeli Odbiorca posiada i stosuje własne warunki ogólne, ustala się, że
zastosowanie mieć będą warunki ogólne Metalodlew SA, chyba że
Metalodlew SA w sposób jednoznaczny z zachowaniem formy pisemnej
zaakceptuje ogólne warunki Odbiorcy. Wyłączenie stosowania niniejszych
OW zastrzeżone w treści jakichkolwiek ogólnych warunków umów
stosowanych przez Odbiorcę jest nieskuteczne.
PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY
8.
Metalodlew SA oświadcza, iż jest przedsiębiorcą zajmującym się w sposób
profesjonalny sprzedażą, wykonywaniem i dostawą poniższych towarów
oraz świadczeniem poniższych usług:
a)
Odlewów staliwnych, odlewów żeliwnych, odlewów z metali
nieżelaznych,
b)
Modeli odlewniczych,
c)
Obróbką cieplną,
d)
Obróbką mechaniczną,
e)
Wsparciem techniczno-technologicznym,
f)
Spawaniem,
g)
Odbiorem jakościowym zgodnie z obowiązującymi normami.
9.
Umowa sprzedaży, wykonania lub dostawy towarów, a także umowa
świadczenia usług przez Metalodlew SA zawierana jest poprzez złożenie
przez Odbiorcę zamówienia w formie papierowej albo elektronicznej oraz
jego wyraźne przyjęcie i potwierdzenie przez Metalodlew SA. Podstawą
do składania zamówień jest wstępna „oferta” Metalodlew SA (nie
stanowiąca jednak oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i
mająca wyłącznie charakter informacyjny) oraz zapytanie ofertowe
złożone przez Odbiorcę. Wymiana korespondencji elektronicznej, w
której strony precyzują przedmiot umowy, akceptują cenę, datę dostawy
i jej sposób, warunki płatności, a także inne istotne elementy stosownego
dla danego przedmiotu rodzaju umowy, uznawana jest za część
zawieranej umowy.
10.
W przypadku, jeżeli Metalodlew SA w danym momencie nie dysponuje
zdolnościami produkcyjnymi aby wykonać przedmiot zamówienia,
powiadomi o tym fakcie Odbiorcę w terminie 10 dni od doręczenia
zamówienia. W takim przypadku Metalodlew SA poinformuje odbiorcę o
przewidywanej możliwej dacie wykonania, a jeżeli wykonanie przedmiotu
zamówienia nie będzie możliwe, o braku możliwości wykonania.
11.
W sytuacji, gdy Metalodlew SA i Odbiorca pozostają w stałych stosunkach
gospodarczych, brak odpowiedzi Metalodlew SA w terminie 14 dni od daty
doręczenia zamówienia pozostającego w ramach działalności określonej
w punkcie 8 OW uznaje się za brak niezwłocznej odpowiedzi, a w
konsekwencji za przyjęcie zamówienia do realizacji.
12.
Metalodlew SA może uzależnić przyjęcie zamówienia od przedłożenia
przez Odbiorcę stosownych dokumentów udowadniających wpis Odbiorcy
do właściwego rejestru lub ewidencji oraz uprawnienia osób składających
zamówienie do reprezentowania Odbiorcy.
13.
Za chwilę zawarcia umowy Strony uznają potwierdzenie przez Metalodlew
SA przyjęcia zamówienia.
14.
Integralną częścią zamówienia są rysunki techniczne, wraz z opisem i
wszelkimi innymi wymaganiami oraz ogólnie dostępnymi normami
technicznymi.
15.
Odbiorca poprzez złożenie zamówienia wraz z pełną dokumentacją
techniczną gwarantuje, iż dokumentacja techniczna przez niego
dostarczona nie jest przedmiotem praw osób trzecich oraz że ma on pełne
prawo do jej wykorzystywania w celach komercyjnych, w tym do zlecenia
Metalodlew SA wykonywania towarów i usług na jej podstawie. W
przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tego
tytułu wobec Metalodlew SA, informacje te zostaną niezwłocznie
przekazane Odbiorcy, a Metalodlew SA wskaże Odbiorcę jako stronę
ewentualnego sporu. W takiej sytuacji Odbiorca zobowiązuje się do
podjęcia wszelkich kroków prawnych w celu uchronienia Metalodlew SA
przed skutkami roszczeń osób trzecich, w tym do zabezpieczenia
odpowiednich kwot na poczet ewentualnych postępowań prawnych. W
każdym przypadku Odbiorca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty, jakie
Metalodlew SA musiałby ponieść z tego tytułu.
16.
W celu zabezpieczenia poprawności realizacji zamówienia lub ciągłości
produkcji Metalodlew SA zastrzega sobie prawo do adaptacji kompletu
modelowego na koszt Odbiorcy po uprzednim poinformowaniu o
zaistnieniu takiej konieczności. Brak niezwłocznej odpowiedzi Odbiorcy
na zgłoszenie potrzeby adaptacji uznaje się za jej akceptację.
17.
Za przechowywanie kompletu modelowego, który w okresie kolejnych 12
miesięcy nie będzie użyty do produkcji odlewów, w związku z brakiem
złożenia przez Odbiorcę zamówienia, Odbiorca może zostać zobowiązany
do zapłaty na rzecz Metalodlew SA wynagrodzenia z tytułu przechowania,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Odbiorcy przez Metalodlew SA do
odbioru kompletu modelowego. Wynagrodzenie to wynosi 5.000,00 zł
netto za pełny okres 12 miesięcy przechowania.
18.
Po przekroczeniu okresu 12 miesięcy oraz dokonaniu bezskutecznego
wezwania, o których mowa w punkcie poprzedzającym, Odbiorca
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Metalodlew SA za każdy kolejny
rozpoczęty
miesiąc
przechowywania
kompletu
modelowego
wynagrodzenia w kwocie 500,00 zł netto.
19.
Strony ustalają, że w stosunku do powierzonych Metalodlew SA modeli,
przysługuje mu prawo zatrzymania do czasu zapłaty przez Zamawiającego
wierzytelności.
20.
Metalodlew SA zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji,
projektów i wszelkich danych (w tym stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa) przekazanych mu przez Odbiorcę w celu wykonania
towarów i usług przez okres 3 lat od wykonania zamówienia, którego dane
informacje poufne dotyczą. Po upływie tego okresu Odbiorca powinien
odebrać od Metalodlew SA wszelką dokumentację lub nośniki zawierające
informacje dotyczące wykonywania umowy. W przypadku niewykonania
tego obowiązku przez Odbiorcę Metalodlew SA nie ponosi
odpowiedzialności za bezpieczeństwo tych danych. Metalodlew SA jest
jednocześnie uprawniony do zatrzymania bądź sporządzenia kopii tych
informacji, które będą niezbędne dla wykazania prawidłowości wykonania
umowy na wypadek sporu między Stronami.
21.
Uzgodnione przez strony warunki wykonania niniejszej umowy oraz
poszczególnych zamówień stanowią tajemnicę handlową - w związku z
czym niedopuszczalne jest przekazywanie informacji o ich treści
jakimkolwiek osobom trzecim. Niniejszy zakaz nie dotyczy sytuacji, w
których informacji zażąda od strony umowy organ do tego upoważniony
na podstawie przepisów prawa. Wymóg poufności cenowej obowiązuje
również po zrealizowaniu zamówienia.
22.
Z zastrzeżeniem obowiązku zachowania poufności informacji objętych
tajemnicą handlową, o którym mowa powyżej, Metalodlew SA przysługuje
prawo do powoływania się w swojej działalności marketingowej na fakt
wykonania zamówienia dla Odbiorcy.
23.
Każda zmiana w dokumentacji technicznej zamówionego towaru lub usług
uznawana jest za zmianę istotnych warunków umowy i będzie skutkowała
ponownym ustaleniem możliwości wykonania przedmiotu umowy, jej
wyceny i ustalenia terminu wykonania. W przypadku braku takiego
ustalenia, uważa się, że zamówienie nie zostało zmienione i jego
zrealizowanie na pierwotnych warunkach nie stanowi nienależytego
wykonania umowy.
24.
Przedmiotem świadczenia ze strony Metalodlew SA jest jedynie
wykonanie, sprzedaż lub dostawa towarów i usług ściśle określonych w
zamówieniu. Dodatkowe elementy nie będące przedmiotem umowy są to
towary i usługi dodatkowo zamawiane i płatne. Przyjęcie ich do realizacji
oraz szczegółowe zasady wykonania i rozliczeń będą każdorazowo
ustalane przez Strony.

W przypadku, gdy Odbiorca żąda badania jakościowego towaru, które nie
zostało uzgodnione w potwierdzeniu zamówienia albo którego
częstotliwość przekracza uzgodnioną liczbę badań, Metalodlew SA może
odmówić jego wykonania.

CENA I PŁATNOŚCI
26.
Z uwagi na indywidualny charakter sprzedawanych, wykonywanych lub
dostarczanych towarów oraz świadczonych usług, cena za ich wykonanie
ustalana jest każdorazowo na podstawie oferty przedstawionej przez
Metalodlew SA.:
a)
dla nowych wyrobów według wagi rzeczywistej zgodnie z
ustaloną przez Strony w potwierdzeniu zamówienia ceną netto
wyrażoną w złotych polskich za kilogram,
b)
dla wyrobów powtarzalnych według uzgodnionej przez Strony w
potwierdzeniu zamówienia ceny netto wyrażonej w złotych
polskich za sztukę.
27.
Wzrost cen materiałów i energii upoważnia Metalodlew SA do zwrócenia
się do Odbiorcy z propozycją renegocjacji cen podanych w potwierdzeniu
zamówienia, a Odbiorca jest zobowiązany do przystąpienia do
renegocjacji cen.
28.
Odbiorca zobowiązuje się dokonać zapłaty za towary i usługi na podstawie
wystawionych przez Metalodlew SA faktur w terminie i w sposób określony
w potwierdzeniu zamówienia.
29.
Metalodlew SA oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług,
oraz że został mu nadany numer identyfikacji podatkowej NIP
PL6780035737.
30.
Odbiorca upoważnia Metalodlew SA do wystawiania faktur bez podpisu i
do przesyłania faktur drogą elektroniczną.
31.
Płatność za dostawę towaru lub usług następuje w terminie do 30 dni od
daty wystawienia faktury, chyba że Strony ustalą inaczej.
32.
Metalodlew SA może uzależnić przyjęcie zamówienia od uiszczenia przez
Odbiorcę zaliczki, która zostanie rozliczona z należnością końcową.
33.
W przypadku odroczonej płatności Odbiorca potwierdza otrzymanie
towaru oraz akceptację kwoty do zapłaty.
34.
Metalodlew SA może uzależnić wykonanie umowy od udzielenia przez
Odbiorcę stosownego zabezpieczenia, według wyboru Metalodlew SA.
35.
Płatności będą dokonywane na konto bankowe Metalodlew SA wskazane
każdorazowo na fakturze.
36.
Odbiorca nie może, bez uprzedniej zgody Metalodlew SA wyrażonej na
piśmie pod rygorem nieważności, dokonywać potrąceń swoich zobowiązań
wobec Metalodlew SA z należnościami przysługującymi mu od Metalodlew
SA.
37.
Odbiorca nie może, bez uprzedniej zgody Metalodlew SA udzielonej na
piśmie pod rygorem nieważności, przenieść swoich praw lub obowiązków
wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszych OW na osoby
trzecie.
38.
W odniesieniu do wierzytelności w stosunku do Odbiorcy wynikających z
umowy zawartej na podstawie niniejszych OW, Metalodlew SA przysługuje
prawo do ich przeniesienia na osobę trzecią bez zgody Odbiorcy.
39.
W razie wątpliwości przyjmuje się, iż ceny towarów i usług Metalodlew SA
są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT według aktualnie
obowiązujących w Polsce przepisów.
40.
W przypadku zwłoki w zapłacie Metalodlew SA będą przysługiwać odsetki
ustawowe.
41.
Metalodlew SA ma prawo do wstrzymania dostawy towarów i usług w
przypadku zwłoki w zapłacie za poprzednie dostawy, a także w przypadku
powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do stanu majątkowego Odbiorcy.
Wstrzymanie takie nie będzie stanowić opóźnienia ani zwłoki w wykonaniu
zamówienia.
42.
Metalodlew SA zastrzega sobie prawo rozliczenia każdej wpłaty od
Odbiorcy według kolejności wymagalności płatności, bez względu na
odmienne wskazanie Odbiorcy.
ODBIÓR ZAMÓWIEŃ
43.
Zamówienie może zostać odebrane przez Odbiorcę w siedzibie
Metalodlew SA albo innym miejscu, wskazanym przez Metalodlew SA.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Odbiorcę z
momentem udostępnienia przez Metalodlew SA towaru do odbioru przez
Odbiorcę, również w przypadku korzystania przez Odbiorcę z usług
transportowych osób trzecich.
44.
Nieodebranie towaru przez Odbiorcę w terminie może spowodować
naliczenie przez Metalodlew SA opłaty za składowanie towaru w wysokości
2% jego wartości + VAT za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia w
odbiorze.
45.
Termin wykonania albo wydania towaru każdorazowo musi zostać ustalony
w zamówieniu i potwierdzony przez Metalodlew SA. Jeżeli w toku
realizacji zamówienia okaże się, iż wykonanie go w pierwotnie
planowanym terminie nie jest możliwe, Metalodlew SA niezwłocznie
powiadomi Odbiorcę o przewidywanej dacie odbioru towaru. Odbiorca nie
może wnosić wobec Metalodlew SA jakichkolwiek roszczeń, w tym
roszczeń odszkodowawczych, związanych z wyznaczeniem nowego
terminu dostawy.
46.
Odbiorca powinien zbadać przyjęty towar niezwłocznie po otrzymaniu
dostawy. Odebranie towarów lub usług przez Odbiorcę oznacza
zaakceptowanie przez Odbiorcę ich ilości i jakości oraz potwierdzenie, iż
zostały one dostarczone jako zgodne z zamówieniem. Po odbiorze
Odbiorca nie może powoływać się na braki ilościowe bądź wady, które
były widoczne i zostały zaakceptowane przez Odbiorcę bądź powinny
zostać przezeń wykryte w momencie odbioru.
SIŁA WYŻSZA
47.

Metalodlew SA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnienia w
dostawie towarów lub usług z powodu działania siły wyższej. Za siłę
wyższą uznaje się wystąpienie zdarzeń niezależnych od woli Stron,
których Strony nie mogły przewidzieć i im zapobiec, które w obiektywny
sposób uniemożliwiają albo znacznie utrudniają wykonanie zobowiązań
umownych. Jeżeli z powodu działania siły wyższej wykonanie umowy
sprzedaży nie będzie możliwe, każda ze Stron będzie mogła od niej
odstąpić.

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
48.
Metalodlew SA udziela gwarancji jakości na towary i usługi na okres 12
miesięcy od daty ich wykonania.
49.
Niedokonanie zapłaty w terminie umownym powoduje utratę praw z
tytułu gwarancji w stosunku do towarów i usług, za które nie uiszczono
zapłaty.
50.
Zgłoszenia reklamacyjnego należy dokonać bezzwłocznie w terminie do 3
dni od pojawienia się wady lub usterki. Uchybienie temu terminowi
powoduje utratę praw z tytułu gwarancji.
51.
W zgłoszeniu reklamacji Odbiorca powinien szczegółowo opisać co
najmniej towar, zakres ujawnionych wad oraz okoliczności i datę ich
wystąpienia, a także dołączyć ewentualne dokumenty oraz fotografie
potwierdzające wystąpienie nieprawidłowości.
52.
Reklamacje zgłoszone przez Odbiorcę, do czasu ich rozpoznania, nie mają
wpływu na ustalenie całkowitej wartość zamówienia ani na terminy
płatności określone w potwierdzeniu zamówienia.
53.
Do czasu ostatecznego rozpoznania reklamacji Odbiorca zobowiązany jest
przechowywać reklamowany towar w należyty sposób, w szczególności
uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie oraz umożliwiający
dokonanie oględzin przez przedstawicieli Metalodlew SA pod rygorem
utraty uprawnień gwarancyjnych.
54.
Gwarancja obejmuje następujące wady: wady ukryte, które ujawniły się
w trakcie obróbki mechanicznej, tzn. wady wewnętrzne typu:
porowatości, nieciągłości, jamy usadowe, pęknięcia, i inne większe wady
niż określono w warunkach odbioru i badań. Dotyczy to tylko wad
powstałych z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Jeżeli towar jest
wykonany według technologii i dokumentacji powierzonej przez
Odbiorcę, Metalodlew SA nie ponosi odpowiedzialności za wadliwość
wynikającą z tej technologii.
55.
Wady wewnętrzne ujawnione w czasie obróbki mechanicznej należy
bezzwłocznie zgłaszać Metalodlew SA. Jeśli wadliwy towar ma naddatek
pozwalający na jego naprawę, nie należy dopuszczać do jego dalszej
obróbki mechanicznej, która może uniemożliwić jego naprawę.
56.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń towarów lub urządzeń, w ramach
których zostały zamontowane, spowodowanych postępowaniem
niezgodnym z instrukcją dalszej obróbki i eksploatacji, próbami
samodzielnej naprawy, uszkodzeń mechanicznych, zastosowania
materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z zaleceniami producenta.
Gwarancji nie podlega także utrata funkcjonalności towarów wynikająca
z normalnego zużycia. Odbiorca nie może zgłaszać roszczeń z tytułu
gwarancji jeżeli wykonane towary i usługi są zgodne z dostarczoną
dokumentacją techniczną, a Odbiorca zgłasza roszczenia wynikające ze
zmiany w dokumentacji, albo jeżeli błędy wynikają z błędnego
sformułowania dokumentacji technicznej.
57.
Odbiorca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia
przez Metalodlew SA prób samodzielnej naprawy danego towaru przez
Odbiorcę.
58.
W przypadku, jeżeli nieprawidłowe funkcjonowanie towaru lub brak jego
funkcjonowania zostały wywołane przez dalszą obróbkę mechaniczną lub
uruchomienie, czy tez instalację przez Odbiorcę w sposób niezgodny z
instrukcją dalszej obróbki i eksploatacji, Odbiorca zostanie obciążony
kosztami naprawy ustalonymi według indywidualnej wyceny dokonanej
przez Metalodlew SA.
59.
W przypadku stwierdzenia, iż dana naprawa nie jest objęta gwarancją,
Metalodlew SA informuje o tym fakcie Odbiorcę, przedstawiając mu
jednocześnie ofertę naprawy, zawierającą wycenę naprawy. Metalodlew
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SA przystępuje do naprawy po zaakceptowaniu kosztów naprawy przez
Odbiorcę.
Koszty ewentualnego demontażu towaru oraz dostarczenia wadliwego
towaru do Metalodlew SA w ramach gwarancji obciążają Odbiorcę.
Naprawy gwarancyjne będą dokonywane przez Metalodlew SA lub
powierzane osobom trzecim i powinny być przeprowadzane w terminie do
14 dni od daty dostarczenia danej rzeczy do Metalodlew SA. Jeżeli jednak
dana naprawa gwarancyjna wymaga uzyskania surowców albo materiałów,
których dostępność jest ograniczona lub proces naprawy z uzasadnionych
powodów wymaga dłuższego czasu, Metalodlew SA informuje o tym fakcie
Odbiorcę i Strony wspólnie ustalają orientacyjny czas naprawy
gwarancyjnej. Odbiorca nie może zgłaszać żadnych roszczeń związanych
z czasem trwania naprawy albo dostawy nowych towarów w ramach
gwarancji, tak również żadnych roszczeń związanych z samym faktem
powstania usterki i związanego z tym czasowego wyłączenia urządzenia z
eksploatacji.
W każdym przypadku Metalodlew SA może według własnego wyboru
naprawić wadliwy towar, dokonać jego wymiany na nowy, ewentualnie
odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić zapłaconą kwotę Odbiorcy.
Metalodlew SA nie jest obowiązany do dostarczenia na czas naprawy
gwarancyjnej lub wymiany towaru zastępczego, nie ponosi też
odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane przez to, iż
w czasie naprawy Odbiorca nie może korzystać z urządzenia, którego dany
towar jest elementem.
W przypadku wymiany towaru na nowy w ramach gwarancji, towar zostaje
objęty dodatkową gwarancją na okres 12 miesięcy, liczoną od daty
zakończenia wymiany gwarancyjnej.
Odbiorca zostaje powiadomiony o zakończeniu naprawy gwarancyjnej, a
towar zostaje udostępniony do odbioru. Odbiorca może według własnego
uznania odebrać towar w Metalodlew SA lub w miejscu wskazanym przez
Metalodlew SA.
Metalodlew SA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia albo
przyspieszone zużycie towaru, spowodowane ich niewłaściwym
użytkowaniem, przechowywaniem bądź nieprawidłowym transportem. Za
właściwy sposób użytkowania Strony uznają zgodny z instrukcją dalszej
obróbki i eksploatacji.
Metalodlew SA nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa jakościowe i
ilościowe, które mieszczą się w uzgodnionej w zamówieniu bądź
wynikającej z obowiązujących norm lub zwyczajowo przyjętej w branży
tolerancji. Dotyczy to także drobnych napraw towaru, np. przez
spawanie.
Wyłączona zostaje odpowiedzialność Metalodlew SA z tytułu rękojmi za
wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, na co Odbiorca, składając
zamówienia w oparciu o niniejsze OW, wyraża zgodę.
Z uwagi na fakt, iż Metalodlew SA wytwarza produkty przeznaczone do
dalszej obróbki i montażu w innych urządzeniach finalnych, nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt, z wyjątkiem
przypadku, gdy wada mogąca spowodować szkodę tkwiła w rzeczy
sprzedanej od początku.
Wyłączona zostaje odpowiedzialność odszkodowawcza Metalodlew SA za
szkody spowodowane wadliwym działaniem sprzedanych produktów,
zarówno w zakresie straty bezpośredniej, jak i utraconych korzyści.
Wartość kosztów reklamacji nie może być wyższa niż wartość zamówienia.
Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszych warunków
ogólnych, jakakolwiek odpowiedzialność Metalodlew SA z tytułu realizacji
umowy albo wobec osób trzecich (np. w przypadku regresu ze strony
Odbiorcy) nie może przekraczać wartości danego towaru lub usługi, z
którymi związane mogą być te roszczenia. Niniejsze ograniczenie nie
dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Odbiorcy umyślnie.
Wszelkie powyższe ograniczenia odpowiedzialności dotyczą zarówno
Metalodlew SA, jak i osób trzecich, za które Metalodlew SA ponosi
odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI
74.
Metalodlew SA zastrzega sobie prawo do własności towaru odebranego
przez Odbiorcę, do czasu całkowitej spłaty należności, wraz z
ewentualnymi odsetkami w przypadku zwłoki w zapłacie.
75.
W przypadku braku zapłaty za dostawę przedmiotu umowy, Metalodlew
SA będzie przysługiwało prawo do żądania natychmiastowego zwrotu
przedmiotu danej dostawy w całości, niezależnie od tego, czy towar
będzie znajdował się w posiadaniu Odbiorcy, czy też osób trzecich.
Odbiorca zobowiązuje się do powiadomienia swoich klientów o tym
zapisie i do umieszczenia analogicznego zapisu w swoich umowach z tymi
klientami.
76.
W przypadku niewydania towaru na żądanie Metalodlew SA, Metalodlew
SA będzie przysługiwało dodatkowo prawo do żądania kary umownej w
wysokości 20% ceny netto + VAT danej partii towaru objętej żądaniem
zwrotu.
77.
W przypadku wydania towaru zużytego lub uszkodzonego, którego wartość
jest niższa od towaru uprzednio wydanego Odbiorcy, Metalodlew SA
przysługiwać będzie również prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
78.
Korespondencja będzie przekazywana na adres wskazany przez Odbiorcę
w zamówieniu, chyba że pisemnie wskaże on inny adres do doręczeń. W
razie wątpliwości co do właściwego adresu doręczenia, będą dokonywane
na adres wskazany w wypisie z właściwego rejestru lub ewidencji
przedsiębiorców. W przypadku nieodebrania pisma, Strony ustalają je za
doręczone z datą zwrotu przez pocztę z powodu niepodjęcia przesyłki w
terminie. Strony będą mogły prowadzić korespondencje elektroniczną, na
adresy poczty elektronicznej wskazane w zamówieniu i w potwierdzeniu
zamówienia. Informacje wysłane z innych adresów na adresy inne niż
wskazane w zamówieniu i w potwierdzeniu zamówienia, przez osoby
nieuprawnione do reprezentowania danej Strony, nie będą uznawane za
wiążącą korespondencję.
79.
Zapłata kar umownych określonych w niniejszych warunkach ogólnych nie
wyklucza możliwości dochodzenia przez Metalodlew SA naprawienia
szkody przewyższającej ich wysokość na zasadach ogólnych.
80.
Miejscem wykonania zamówień objętych niniejszymi OW jest Kraków. W
konsekwencji państwem, z którym przedmiotowe zamówienia pozostają
w najściślejszym związku, jest Polska.
81.
Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy podlegają jurysdykcji
sądów polskich i rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Metalodlew SA.
82.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach ogólnych
zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczególności Kodeksu cywilnego.
83.
Do wykonywanych w ramach zamówień składanych na podstawie
niniejszych OW towarów i usług stosuje się przepisy branżowe oraz normy
obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
84.
Niniejsze OW wyłączają stosowanie postanowień Konwencji Wiedeńskiej
z dnia 11 kwietnia 1980 r. o międzynarodowej sprzedaży towarów.
85.
Wszelkie zmiany niniejszych Warunków oraz warunków wskazanych w
potwierdzeniu zamówienia oraz dodatkowe zastrzeżenia do umowy
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
86.
W sytuacji, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych OW okażą się w
całości lub w części nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności
pozostałych postanowień OW.

