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Przekazanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie
protokołu
zdawczo-odbiorczego
podpisanego
przez
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy.
6. Zamawiający jest zobowiązany do podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego uwzględniającego ewentualne uwagi lub
zastrzeżenia w momencie dostawy kontenerów. Przekazanie
kluczy do kontenera następuje po podpisaniu protokołu
zdawczo-odbiorczego. W przypadku wykrycia usterek i
nieautoryzowanych odstępstw od specyfikacji i rysunku
wskazanym w umowie/zamówieniu, Dostawca zobowiązuje się
do ich usunięcia niezwłocznie po ich zgłoszeniu. Usuniecie
usterek będzie potwierdzone osobnym pismem, bądź uczynione
stosowną adnotacją w protokole zdawczo-odbiorczym.
7. Nie podpisanie w umówionym terminie protokołu zdawczoodbiorczego przez Zamawiającego, bez jednoczesnego
pisemnego zgłoszenia konkretnych uwag co do prawidłowości
wykonania umowy, uznaje się za odbiór przedmiotu
zamówienia bez zastrzeżeń.
8. Ryzyko utraty lub powstania szkody w kontenerach będących
przedmiotem zamówienia przechodzi na Zamawiającego w
momencie dostarczenia kontenerów na ustalone przez Strony
miejsce przeznaczenia.
9. Do momentu ostatecznej zapłaty towar pozostaje własnością
Dostawcy,
a
Zamawiający
zobowiązuje
się
do
nierozporządzenia przedmiotem umowy ani do jego obciążania
jakimikolwiek prawami, pod rygorem kary umownej w
wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych
00/100).
§3
Cena i warunki płatności.
1. Cena za towar lub usługę jest określana każdorazowo w
zamówieniu lub umowie.
2. Do cen doliczany jest podatek VAT zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
3. Dostawca zobowiązuje się do zapłaty na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Dostawcę. Cena, termin i sposób zapłaty jest
wskazany na fakturze zgodnie z warunkami zawartymi w
zamówieniu/umowie.
4. Zapłatę uważa się za dokonaną w dniu uznania rachunku
bankowego Dostawcy.
5. Bez względu na treść polecenia przelewu złożonego przez
Zamawiającego, Dostawca jest uprawniony do zaliczenia
otrzymanej kwoty w pierwszej kolejności na poczet
najwcześniej wymagalnych należności wraz z należnymi od tych
należności świadczeniami ubocznymi, a w szczególności
odsetkami za opóźnienie w zapłacie.
6. W przypadku opóźnienia w zapłacie Zamawiający zapłaci
Dostawcy
odsetki
ustawowe
zgodnie
z
aktualnie
obowiązującymi stawkami.
7. Dostawca może żądać od Zamawiającego zapłaty przedpłaty na
poczet ceny lub innej formy zabezpieczenia płatności, w
odpowiedniej wysokości i terminie. W takiej sytuacji
przystąpienie przez Dostawcę do realizacji zamówienia/umowy
uzależnione jest od zapłaty przedpłaty lub przedstawienia
zabezpieczenia w uzgodnionej wysokości i terminie. Opóźnienie
w zapłacie przedpłaty lub przedstawieniu zabezpieczenia
trwające dłużej niż czternaście dni uprawnia Dostawcę do
odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy przez Dostawcę
nie skutkuje powstaniem dla Zamawiającego jakichkolwiek
roszczeń, w szczególności roszczeń odszkodowawczych.
§4
Kary umowne
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy strony
przewidują poniższej kary umowne:
1.
Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy liczona od
wartości wynagrodzenia umownego w wysokości 0,1 % za
każdy dzień zwłoki; maksymalna wysokość kary może
wynieść 6% wartości wynagrodzenia netto określonego w
umowie.
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Dostawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia
netto określonego w umowie.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
nr 01/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWS”, normują
zasady dotyczące zawierania i realizacji umów sprzedaży kontenerów
i świadczenia usług przez ANGA sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul.
Kartuska 393, NIP 583-000-19-42, KRS 0000170965, REGON
002858856, zwaną dalej „Dostawcą”, na rzecz innych podmiotów,
zwanych dalej „Zamawiającym”.
OWS stanowią integralną część umów sprzedaży kontenerów i
świadczenia usług zawieranych między Dostawca i Zamawiającym i
mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 14 czerwca 2017 r.
Wyłączenia i
zmiany poszczególnych postanowień OWS może
nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Dostawcy pod rygorem
nieważności. W sytuacji rozbieżności pomiędzy treścią OWS a treścią
umowy, strony łączą postanowienia umowne. Postanowienia zawarte
we wzorcu umownym Zamawiającego mają zastosowanie, o ile nie
są sprzeczne z OWS.
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§1
Zawarcie umowy
Zawarcie
umowy
następuje poprzez złożenie
przez
Zmawiającego pisemnego bądź drogą elektroniczną zamówienia
i jego przyjęcia przez Dostawcę.
Zamawiający przy podpisaniu umowy zobowiązany jest do
przedłożenie następujących dokumentów:
a) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS),
b) zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
c) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
lub dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
a) kserokopię dowodu osobistego,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
c) zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
d) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
Obowiązek
dotyczący
przedstawienia
dokumentów
wymienionych w ust. 2 nie dotyczy zamówień składanych przez
Zamawiających, którzy pozostają z Dostawcą w stałych
stosunkach gospodarczych.
Dostawca zastrzega sobie przed rozpoczęciem realizacji umowy
prawo do żądania od Zamawiającego ustanowienia na rzecz
Dostawcy nieodwołalnych zabezpieczeń płatności w postaci:
a) gwarancji bankowej,
b) akredytywy dokumentowej,
c) polisy ubezpieczeniowej,
d) cesji wierzytelności,
e) poddania się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c.
f) poręczenia osób trzecich
§2
Wykonanie umowy
Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania podłoża (równy
i stabilny grunt) z podmurówką lub ułożonymi w poziomie
podkładami (bloczki betonowe, trylinki, płyty jumbo lub inne
umożliwiające postawienie na nich kontenerów) w terminie
umożliwiającym Dostawcy montaż kontenerów zgodnie z
terminem wskazanym w umowie/zamówieniu.
Zamawiający wykona we własnym zakresie podłączenie do
wewnętrznych instalacji kontenera(ów) wszystkich mediów
zewnętrznych (woda, telefon, uziemienie etc.)
oraz
podłączenie kontenera do zewnętrznej sieci zasilenia
elektrycznego.
Zamawiający zobowiązany jest zapewnić dojazd i miejsce
manewrowe
dla
samochodów
i
innych
pojazdów
dostarczających kontenery, a w przypadku prac montażowych
zabezpieczyć źródło prądu, wody i węzeł sanitarny dla
montażystów.
W przypadku niezależnego od Dostawcy opóźnienia realizacji
umowy, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o
czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Dostawcy terminową
realizację zamówienia. W razie opóźnienia w dostawie,
Dostawca niezwłocznie informuje Zmawiającego o przyczynie
opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.
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Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną:
a) za zwłokę w odbiorze przedmiotu w wysokości 0,1%
wynagrodzenia netto określonego w umowie za każdy
dzień zwłoki.
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto
określonego w umowie.
§5
Siła Wyższa
1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie
Umowy lub opóźnienie w jej wykonaniu, jeżeli spowodowane
jest to okolicznościami Siły Wyższej.
2. Przez Siłę Wyższą uważa się wszelkie okoliczności, jakich się nie
da przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, ani im zapobiec i na
które żadna ze Stron nie ma i nie będzie miała wpływu. W
szczególności będą to: działania wojenne, akty terroru,
rozruchy, strajki, lokauty i inne spory zbiorowe, zmiany
przepisów, klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, pożary,
awarie zakładu, awarie infrastruktury, którą transportowane są
produkty objęte umową lub jakiekolwiek inne zdarzenia losowe.
3. W przypadku gdy Dostawca nie będzie w stanie wywiązać się
ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej,
zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia drugiej
Strony o tym fakcie nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od
zaistnienia takiego zdarzenia.
§6
Gwarancja
1.
W przypadku gdy przedmiot sprzedaży jest używany,
Dostawca nie odpowiada za wady fizyczne towaru, a
Zamawiający oświadcza, że jest mu znany stan techniczny
przedmiotu sprzedaży i nie wnosi z tego tytułu żadnych
zastrzeżeń.
2.
Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady
zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy.
3.
Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot
umowy na okres 12 miesięcy liczony od daty podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego. W przypadku gwarancji
dłuższej niż 12 miesięcy, przedłużony okres gwarancji nie
obejmuje elementów wyposażenia kontenera, które są objęte
gwarancją zgodnie z okresem i warunkami gwarancji
producentów danego urządzenia. Szczegółowa lista urządzeń
objętych gwarancją producencką jest wskazana w Warunkach
Gwarancji.
4.
Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji jest
dokument Warunki Gwarancji, dostarczany wraz z kontenerem
lub fakturą.
5.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad
powstałych
w
wyniku
nieprawidłowego
użytkowania
kontenerów oraz nie przestrzegania warunków zawartych w
Instrukcji Użytkowania Kontenerów Biurowych i Sanitarnych.
6.
Gwarancja ważna jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
7.
Gwarancja nie obejmuje normalnego eksploatacyjnego zużycia
poszczególnych elementów i podzespołów kontenera, w tym
takich części jak m.in. żarówki, uszczelki, baterie, itp.
8.
Odpowiedzialność gwarancyjna Dostawcy zostaje wyłączona,
jeśli uszkodzenie powstało w wyniku skutków oddziaływania
na kontener zewnętrznych czynników mechanicznych lub
chemicznych.
9.
Wszelkie wykryte wady Zamawiający jest zobowiązany zgłosić
niezwłocznie po ich zauważeniu. Zgłoszenie wady należy
dokonać w formie pisemnej na adres Dostawcy: fax nr + 48
58 301 06 81, poczta elektroniczna anga@anga.pl Zgłoszenie
musi zawierać dokładny opis wady wraz ze zdjęciami
pokazującymi rodzaj i rozmiar wady oraz dane kontaktowe do
osoby, z którą ma być uzgadniane i prowadzone dalsze
postępowanie reklamacyjne.
10. Dostawca dołoży wszelkich starań aby czynności gwarancyjne
zostały podjęte w terminie 72 godzin (z wyłączeniem niedziel i
świąt) od daty pisemnego zgłoszenia wady przez
Zamawiającego. Usunięcie wady będzie dokonane w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia. W przypadku gdy
usunięcie wady z przyczyn niezależnych bezpośrednio od
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Dostawcy lub wynikających ze specyfiki zaistniałej wady,
będzie wymagało dłuższego czasu, termin usunięcia wady
zostanie ustalony wspólnie przez Strony.
Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztów
poniesionych przez Dostawcę z tytułu rozpoznania rażąco
bezzasadnego zgłoszenia gwarancyjnego, w szczególności
kosztów: dojazdu, czasu pracy pracowników Dostawcy,
materiałów oraz ekspertyz i opinii biegłych. Za rażąco
bezzasadne zgłoszenie gwarancyjne będzie uznawane
zgłoszenie usterek powstałych w wyniku nieprzestrzegania
zasad prawidłowego użytkowania i serwisu przedmiotu umowy
zgodnie z Instrukcją Użytkowania Kontenerów Biurowych i
Sanitarnych (w tym w szczególności powstałych w wyniku
niedrożności rynny, pozostawienia w czasie mrozu wody w
instalacji wod.-kan., uszkodzeń mechanicznych drzwi takich
jak wykrzywienia lub przegięcia poszycia drzwi powstałych
wskutek trzaskania drzwiami, blokowania ich w pozycji
otwartej, itp.), nie zastosowania się do zaleceń Dostawcy po
zgłoszeniu usterek.
Do czasu ostatecznej zapłaty za przedmiot umowy wszelkie
naprawy i usterki będą usuwane przez Zamawiającego lub na
jego koszt.
Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w razie
dokonania naprawy bez zgody Dostawcy.
Strony zgodnie postanawiają, iż w związku z udzieloną przez
Dostawcę gwarancją, wyłączają prawo skorzystania przez
Zmawiającego z uprawnień z tytułu rękojmi.
§7
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie trwającego
więcej niż 30 (trzydzieści) dni opóźnienia Dostawcy w realizacji
zamówienia, po uprzednim pisemnym wezwaniu Dostawy do
realizacji zamówienia w dodatkowym terminie 7 (siedem) dni.
W razie odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn
określonych w ust. 1, Dostawca jest zobowiązany do zwrotu
Zamawiającemu dotychczas zapłaconej części ceny i
wynagrodzenia.
Dostawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia
Zamawiającego w zapłacie części lub całości należności.
§8
Postanowienia ogólne
W
sprawach
nieuregulowanych,
zastosowanie
mają
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do rysunków i specyfikacji
technicznej umowy
może spowodować zmianę wysokości
wynagrodzenia oraz terminu dostawy.
Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umów, Strony poddają
pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego rzeczowo
dla siedziby Dostawcy.
Wszelkie zmiany umów lub zamówień winny być dokonywane w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.

