OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
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Niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia stanowią integralną część
umowy zawieranej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i sprzedaży
urządzenia określonego w zamówieniu oraz – jeżeli umowa tak
stanowi – do montażu urządzenia na wskazanym przez
Zamawiającego pojeździe, zaś Zamawiający zobowiązuje się do
zapłaty określonej w zamówieniu kwoty w uzgodnionym terminie
i w umówiony sposób oraz do odbioru urządzenia.
Przewidywany zakres czynności wyszczególniony w zamówieniu
należy interpretować ściśle. Wykonawca nie jest zobowiązany do
wykonania czynności nieujętych wprost w zamówieniu.
Wynagrodzenie wskazane w umowie jest kwotą netto, do której
doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej, na dzień
wystawienia faktury, wysokości.
Zamawiający oświadcza, że ma prawo dysponowania
pojazdem, na którym ma być wykonany montaż zakupionego
urządzenia.
Zamawiający oświadcza, iż wskazana przez niego osoba
kontaktowa jest upoważniona do składania w jego imieniu
wiążących oświadczeń wiedzy i woli w zakresie związanym z
niniejszą umową.
Zamawiający zobowiązany jest opróżnić pojazd, na którym ma
być wykonany montaż zakupionego urządzenia, z rzeczy
osobistych oraz innych przedmiotów nie będących częścią
samochodu.
Wykonawca
nie
odpowiada
za
rzeczy
pozostawione w pojeździe.
Wybór modelu urządzenia (żurawia) oraz sposobu jego zasilania
jest
wyłącznie
decyzją
Zamawiającego.
Zamawiający
oświadcza, że rozumie konsekwencje wyboru konkretnego
modelu i sposobu zasilania.
Urządzenie wydawane jest z pełną dokumentacją. Po wydaniu
urządzenia Zamawiający lub też późniejszy użytkownik nie może
się domagać wydania jakichkolwiek innych dokumentów, czy też
kopii dokumentów pierwotnych.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury
VAT bez jego podpisu.
Wszelkie wskazane w zamówieniu czy innych miejscach terminy
realizacji zleceń liczą się od pierwszego dnia roboczego (od
poniedziałku do piątku) następującego po dniu złożenia
zamówienia oraz wpłynięcia ustalonej w zamówieniu zaliczki na
konto Wykonawcy.
Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający zobowiązany jest w chwili
podpisania Zamówienia do zapłaty zaliczki w wysokości ustalonej
przez Strony. W przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego
lub
niewykonania
umowy
przez
Zamawiającego – przekazana kwota stanowi karę umowną za
nienależyte wykonanie zobowiązania i nie podlega zwrotowi, co
nie wyklucza dalszych roszczeń.
Wydanie urządzenia (pojazdu, na którym zamontowane jest
urządzenie – w przypadku jego montażu) następuje po
całkowitym uiszczeniu zapłaty za usługę, chyba że strony
pisemnie ustalą inaczej w Zamówieniu.
Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego
Wykonawcy.
W przypadku braku uiszczenia należnej kwoty w ustalonym
terminie, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości
ustawowej.
Własność urządzenia przechodzi na Zamawiającego z chwilą
zapłaty całości ustalonej ceny.
W przypadku nieodebrania w terminie 3 dni roboczych
pojazdu/żurawia/urządzenia naliczana jest opłata parkingowa w
wysokości 100 zł netto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy.
W przypadku nieodebrania pojazdu/żurawia/urządzenia w ciągu
sześciu miesięcy domniemywa się zamiar porzucenia rzeczy, co
powoduje, że Wykonawca może usunąć urządzenie.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone
na skutek siły wyższej oraz na skutek działania osób trzecich lub z
winy Zamawiającego.
Wykonawca uczyni wszystko, co możliwe, by dotrzymać terminu
odbioru, nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia w
dostawie wynikające z procesu technologicznego wytwarzania
przedmiotu zamówienia lub siły wyższej.
Wszelkie ewentualne roszczenia Zamawiającego w stosunku do
Wykonawcy nie mogą przewyższać sumy wysokości kwoty netto
wartości zamówienia. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
za szkody (w tym także utracone korzyści) Zamawiającego
powstałe w związku z przestojem pojazdu, zarówno w trakcie
realizacji zamówienia, jak i w trakcie rozpatrywania i ewentualnej
realizacji zgłoszonej reklamacji.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie spóźnienia
i inne uchybienia firm transportowych.
Strony zgodnie znoszą odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu
rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy (urządzenia).
Gwarancji na urządzenie (żuraw) udziela producent na
warunkach
określonych postanowieniami gwarancji, a
Zamawiający warunki te przyjmuje.
Warunkiem ponoszenia odpowiedzialności za nienależyte
wykonanie umowy przez Wykonawcę jest:
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obowiązkowe
przestrzeganie
przez
Zamawiającego
przeglądów/czynności konserwacyjnych wymaganych przez
przepisy prawa, producenta lub Wykonawcę; przeglądy powinny
być udokumentowane i przeprowadzane przez ASO BEFARD
b)
zapewnienie przez Zamawiającego obsługi maszyny zgodnie
z wymogami wskazanymi przez producenta oraz – w razie takiej
konieczności – przez osobę posiadającą odpowiednie
uprawnienia, pozwolenia czy autoryzacje.
W razie zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji lub nienależytego
wykonania umowy Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia
pojazdu do Wykonawcy lub za zgodą Wykonawcy do wskazanego
punktu ASO BEFARD.
Jeżeli w sposób jednoznaczny pisemnie nie ujęto inaczej w zamówieniu,
wszelkie wyceny montażu, zabudowy żurawia na samochodzie dotyczą
modeli samochodów w wersji standardowej, najpopularniejszej. Jeżeli
kupujący dostarcza samochód w wersji, która uniemożliwia lub utrudnia
przeprowadzenie procedury standardowego montażu, kupujący
zobowiązany jest pokryć dodatkowe koszty związane z montażem, w
szczególności przesuwanie, skracanie elementów samochodu lub jego
zabudowy oraz wzmacnianie elementów samochodów, a także innych
prac. Nie wymaga to od Wykonawcy uzyskania od Zamawiającego
dodatkowego zlecenia ani akceptacji.
W razie stwierdzenia, iż za zgłoszone wady nie odpowiada Wykonawca
Zamawiający ponosi koszty związane z dostarczeniem pojazdu/żurawia
do Wykonawcy i odesłaniem do Zamawiającego. Obowiązek
zapewnienia i zorganizowania transportu pojazdu do Zamawiającego
spoczywa wyłącznie na Zamawiającym.
Stawka roboczogodziny dla wszystkich prac przeprowadzanych przez
Wykonawcę oraz punkty ASO BEFARD wynosi równowartość 120 zł netto
za każdą rozpoczętą roboczogodzinę każdego pracownika. W razie
stwierdzenia niezasadności zgłoszenia reklamacyjnego lub sytuacji
pokrewnych,
Zamawiający
zobowiązany
jest
do
uiszczenia
wynagrodzenia
za
przeprowadzoną
weryfikację
urządzenia,
wyliczonego jako suma należności za czas pracy serwisantów – każda
rozpoczęta roboczogodzina za każdą osobę. W razie konieczności
wyjazdu serwisantów z siedziby Wykonawcy roboczogodziny liczone są
od chwili ich wyjazdu do chwili powrotu do siedziby Wykonawcy, a także
doliczana jest dodatkowo opłata w wysokości 2,5 zł netto/kilometr
liczone w obie strony.
W przypadku, gdy Zamawiający dostarczy do zabudowy żurawiem
samochód, którego parametry uniemożliwiają lub utrudniają uzyskanie
właściwych parametrów stateczności, wszelkie prace związane ze
wzmacnianiem konstrukcji pojazdu, przedłużaniem elementów żurawia
czy pojazdu itp. oraz inne prace czy podzespoły konieczne, są
realizowane na koszt Zamawiającego, nawet jeżeli nie zostało to ujęte
w zamówieniu. W razie zaistnienia takiej konieczności odbywa się to
automatycznie, bez wcześniejszego wezwania, nie wymaga to tym
samym dodatkowych zgód, akceptacji czy informacji. Dotyczy to w
szczególności montażu dodatkowych belek, nóg podporowych wraz z
osprzętem, jeżeli taka konieczność wynika z obliczeń stateczności.
Wykonawca nie odpowiada za wady pojazdu, na którym montowane
jest urządzenie. Jeżeli W urządzenie zostanie zamontowane na nowym
pojeździe wszelkie roszczenia dotyczące samego pojazdu powinny być
kierowane do producenta pojazdu.
Zamawiający wyraża zgodę na poruszanie się przez Wykonawcę
pojazdem na terenie całego kraju celem wykonania Umowy – w
szczególności zabudowy oraz ewentualnego montażu dodatkowych
urządzeń lub wypełnienia obowiązków formalnych UDT itp. bez
dodatkowych opłat.
Wszelkiego rodzaju gwarancjami i innymi formami odpowiedzialności
Wykonawcy są objęte wyłącznie nowe urządzenia oferowane przez
Wykonawcę. W przypadku zakupu/przekazania urządzenia używanego
odbiór urządzenia przez Zamawiającego jest automatycznie
potwierdzeniem tego, że Zamawiający sprawdził stan techniczny
urządzenia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane są przed sądem
właściwym dla siedziby Wykonawcy.
Zmiana niniejszych Ogólnych Warunków Zamówienia wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą
elektroniczną.
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