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1. ZAKRES STOSOWANIA OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I
DOSTAWY
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw dla przedsiębiorców („OWSiD”)
mają zastosowanie do umów („Umowy” i każda odrębnie „Umowa”)
zawieranych przez Aluflam Extrusion sp. z o.o. („ALUFLAM”) począwszy od
dnia 01.10.2016 r. z przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 1 ustawy Kodeks
cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. [Dz.U. z 2016, poz. 380 ze zm] („NABYWCY”
i każdy odrębnie „NABYWCA”), których przedmiotem jest sprzedaż lub
dostawa towarów („Towary”).
ALUFLAM i NABYWCA zwani są dalej również łącznie „Stronami”.
Wszelkie dodatkowe lub sprzeczne warunki zawarte w jakimkolwiek dokumencie
lub dokumentach wystawionych przez NABYWCĘ nie będą miały zastosowania
do Umów, chyba że ALUFLAM postanowi inaczej, w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej (e-mail).
OWSiD stanowią integralną cześć wszystkich Umów zawieranych przez
NABYWCĘ z ALUFLAM.
NABYWCA jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszych OWSiD
przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych postanowień Umowy,
najpóźniej w momencie podpisania Umowy (o ile została sporządzona w formie
pisemnej) lub złożenia zamówienia.
Niedopuszczalne jest powoływanie się przez NABYWCĘ na nieznajomość
niniejszych OWSiD po złożeniu podpisu pod Umową, pod stosownym
oświadczeniem umieszczonym w treści Zamówienia lub innym dokumentem
potwierdzającym warunki Umowy.
OWSiD są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.aluflamextrusion.com
oraz w siedzibie ALUFLAM ul. Podleśna 33, 05-123 Chotomów.
W przypadku gdy NABYWCA pozostaje w stałych stosunkach handlowych z
ALUFLAM, wówczas zaakceptowanie przez NABYWCĘ OWSiD przy jednej
Umowie, w przypadku nie złożenia żadnego wyraźnego zastrzeżenia, oznacza
zaakceptowanie stosowania OWSiD przy wszystkich pozostałych Umowach
pomiędzy stronami.

2.
UMOWA
1. Oferty ALUFLAM podlegają przyjęciu przez NABYWCĘ w terminie określonym
przez ALUFLAM w Ofercie lub, jeżeli nie ma takiego terminu, w ciągu 7 (siedmiu)
dni od daty otrzymania Oferty. Po upływie terminu do przyjęcia Oferty, Oferta
wygasa.
2. Warunkiem zawarcia Umowy jest złożenie pisemnego zamówienia przez
NABYWCĘ oraz pisemne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)
potwierdzenie jego przyjęcia przez ALUFLAM („Zamówienie”).
3. Oferta może być przyjęta przez NABYWCĘ jedynie bez zastrzeżeń, chyba że w
Ofercie wskazano odmiennie. Dojście do ALUFLAM oświadczenia NABYWCY o
przyjęciu Oferty, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (skan), jest
wymagane w każdym przypadku.
4. Za prawidłowo złożone Zamówienie uznaje się zamówienie wysłane w formie
pisemnej za pośrednictwem poczty, poczty e-mail, kuriera. Warunkiem
ważności zamówienia jest jego pisemne potwierdzenie przez ALUFLAM.
5. Do zamówienia NABYWCA zobowiązany jest załączyć następujące poświadczone
za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione dokumenty oraz
informacje: - osoba prawna: aktualny odpis z rejestru sądowego, zaświadczenie
o numerze NIP i REGON, - spółki osobowe kodeksu spółek handlowych: aktualny
odpis z rejestru sądowego KRS, zaświadczenie o numerze NIP i numerze
REGON, - spółka cywilna: aktualne odpisy z ewidencji działalności gospodarczej
każdego wspólnika, zaświadczenie o numerze NIP i numerze REGON, - osoba
fizyczna będąca przedsiębiorcą: aktualny odpis z ewidencji działalności
gospodarczej, zaświadczenie o numerze NIP i numerze REGON.
6. ALUFLAM przyjmuje Zamówienia na Towary w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 08:00 do 16:00. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 uważa
się za złożone w następnym dniu roboczym (dni uznane za pracujące zgodnie z
przepisami prawa).
7. Rezygnacja lub dokonanie zmian w Zamówieniu może nastąpić wyłącznie w dniu
jego złożenia do godz. 12:00, a w przypadku Zamówienia złożonego po godzinie
12:00 do godziny 8:00 rano dnia następnego.
8. Umowa zostaje zawarta z chwilą pisemnego lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail) potwierdzenia przez ALUFLAM przyjęcia Zamówienia
(„Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia”).
9. Informacje, reklamy oraz inne ogłoszenia o towarach z oferty handlowej
ALUFLAM mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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CENA I PŁATNOŚCI
Ceny określone w cennikach ALUFLAM są wiążące do czasu wydania nowego
cennika. Do cen podanych w cennikach doliczeniu podlega podatek VAT w
obowiązującej wysokości.
ALUFLAM zastrzega, iż ceny określone w cennikach są cenami przyjętymi dla
sprzedaży w hurtowych opakowaniach. W przypadku sprzedaży w ilościach nie
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hurtowych, powodujących m.in. konieczność rozpakowania opakowań
zbiorczych, ceny określone w cennikach mogą ulec zwiększeniu o koszty
manipulacyjne ustalane indywidualnie w zależności od wartości Zamówienia.
Cena i odpowiednio wynagrodzenie należne ALUFLAM na mocy Umowy (dalej
„Cena”) jest ustalana każdorazowo w Ofercie lub Potwierdzeniu Przyjęcia
Zamówienia.
Ceny przedstawione w jakiejkolwiek Ofercie, Potwierdzeniu Przyjęcia
Zamówienia lub Umowie podawane są w złotych polskich, chyba że ALUFLAM i
NABYWCA postanowią na piśmie inaczej.
Ceny nie zawierają żadnych podatków, opłat i innych należności
publicznoprawnych, które są należne obecnie lub będą należne w przyszłości
(netto). Podatki, opłaty i inne należności publicznoprawne będą dodawane
przez ALUFLAM do Ceny, jeżeli zgodnie z prawem ALUFLAM jest zobowiązany
lub uprawniony do ich zapłaty lub pobrania, a NABYWCA zobowiązany będzie
do ich zapłaty łącznie z Ceną. W przypadku, gdy NABYWCA jest nierezydentem
w rozumieniu Ustawy prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r. Dz.U.z 2012,
poz. 826 ze zm] płatności między ALUFLAM i NABYWCĄ będą ustalane w EUR
lub USD.
W przypadku gdy po zawarciu Umowy wystąpią poniższe okoliczności
uzasadniających podwyżkę Ceny:
a) 3MLME aluminium – średnia trzymiesięczna cena zakupu aluminium wg.
giełdy londyńskiej
b) Zmiana kursów walut (USD, EUR),
c) Nadzwyczajna
zmiana
warunków
rynkowych
(„Elementy
cenotwórcze”)
ALUFLAM przysługuje prawo do proporcjonalnego, jednostronnego zwiększenia
wysokości Ceny w terminie nie później niż do dnia wykonania Zamówienia,
skutecznego od chwili pisemnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail) poinformowania NABYWCY o wzroście Ceny wraz ze wskazaniem
Elementu Cenotwórczego uzasadniającego wzrost wysokości Ceny. Wzrost
wysokości Ceny nie może być wyższy niż faktyczny wzrost Elementów
cenotwórczych.
NABYWCA ma obowiązek zapłaty Ceny powiększonej o kwotę podatków, opłat
i innych należności publicznoprawnych, w terminie wskazanym w fakturze VAT
wystawionej przez ALUFLAM. Datą zapłaty Ceny jest data wpływu kwoty Ceny
na rachunek bankowy ALUFLAM.
Jeżeli dostawy na mocy Umowy realizowane są w ratach, każda rata
fakturowana będzie oddzielnie, a płatność dokonywana w terminie
wymagalności danej faktury VAT.
Nie dopuszcza się żadnych zniżek z tytułu wcześniejszej płatności.
W przypadku przekroczenia terminu płatności przez NABYWCĘ, ALUFLAM
będzie naliczał odsetki, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w
transakcjach handlowych, wszelkie płatności w pierwszej kolejności będą
zaliczane na zapłatę należnych odsetek.
ALUFLAM zastrzega sobie prawo do dostawy Towarów z tolerancją ilościową
(wagową) +/- 10% w odniesieniu do ilości (wagi) Towaru wskazanej w
Potwierdzeniu. Umowę uznaje się za wykonaną prawidłowo a NABYWCA ma
obowiązek przyjęcia Towaru jeśli ilość (waga) Towaru mieści się w podanej
granicy tolerancji. W przypadku gdy ilość (waga) Towaru różni się od ilości
(wagi) wskazanej w Potwierdzeniu NABYWCA ma obowiązek zapłaty Ceny w
wysokości proporcjonalnej do faktycznej ilości (wagi) dostarczonego Towaru.
Zgłoszenie przez NABYWCĘ reklamacji lub innych roszczeń związanych z
wykonaniem Umowy, którego dotyczy faktura VAT, nie wstrzymuje terminu
płatności faktury VAT i nie zwalnia NABYWCY z obowiązku zapłaty Ceny.
O ile Strony inaczej nie postanowią na piśmie, wyłączona zostaje możliwość
potrącania przez NABYWCĘ, także w trybie art. 498 kc, wierzytelności
wynikających z Umowy z wierzytelnościami ALUFLAM oraz, z innymi
wierzytelnościami, jakie Strony mogą mieć względem siebie.
Jeżeli NABYWCA naruszy jakiekolwiek zobowiązania w zakresie zapłaty
jakichkolwiek opłat lub należności na rzecz ALUFLAM lub dopuści się naruszenia
Umowy lub innych Umów zawartych z ALUFLAM, ALUFLAM uprawniony będzie
do odmowy wykonania Umowy, w szczególności do wstrzymania dostawy
Towaru do czasu dokonania wszystkich zaległych płatności lub odpowiednio
należytego wykonania innych zobowiązań przez NABYWCĘ. Powyższe prawa
stanowią dodatkowe uprawnienia ALUFLAM i nie zastępują żadnych innych
praw i środków dostępnych na mocy Umowy lub na podstawie przepisów
prawa.
Na mocy art. 589 Kodeksu Cywilnego, prawo własności Towarów przechodzi
na NABYWCĘ z chwilą całkowitej zapłaty Ceny (włącznie z podatkami lub
innymi opłatami oraz należnościami, o których mowa w pkt 3 ust. 5 OWSiD.

4.

ODSTĄPENIE OD UMOWY PRZEZ NABYWCĘ (ODWOŁANIE
ZAMÓWIENIA)
1. W przypadku odstąpienia od Umowy (odwołania Zamówienia) przez NABYWCĘ
po zawarciu Umowy, NABYWCA zobowiązany jest zwrócić
ALUFLAM wszelkie koszty poniesione z tytułu realizacji Umowy oraz zapłacić
na rzecz ALUFLAM Cenę w wysokości, proporcjonalnej do zrealizowanej części
Umowy a ponadto zapłacić karę umowną w wysokości 10% wysokości Ceny
brutto.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ALUFLAM | ROZWIĄZANIE UMOWY
1. W przypadku:
a) wzrostu kosztów realizacji Umowy o ponad 10 % z przyczyn niezależnych
od ALUFLAM lub
b) w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od ALUFLAM, ALUFLAM nie
będzie mógł wykonać Umowy w całości lub w części, lub
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w przypadku gdy NABYWCA naruszy którekolwiek postanowienia Umowy
ALUFLAM ma prawo do odstąpienia od Umowy w części lub całości, w
terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okoliczności
uzasadniającej odstąpienie, a NABYWCY nie będą przysługiwały żadne
roszczenia z tego tytułu.
Odstąpienie wywiera skutek na przyszłość, z zastrzeżeniem, iż NABYWCA jest
zobowiązany do niezwłocznego zwrotu na rzecz ALUFLAM wszelkich kosztów i
wydatków poniesionych w związku z realizacją Umowy do daty odstąpienia. O
odstąpieniu od Umowy ALUFLAM powiadamia NABYWCĘ pisemnie lub w za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt.a) za zgodą NABYWCY wyrażoną w
formie pisemnej lub elektronicznej (poczta e-mail) Zamówienie może zostać
zrealizowane na zmienionych warunkach – w takim przypadku oświadczenie
ALUFLAM o odstąpieniu od Umowy uznaje się za cofnięte za zgodą NABYWCY.
W przypadku gdy Towar nie zostanie odebrany z przyczyn leżących po stronie
NABYWCY, ALUFLAM po wyznaczeniu NABYWCY dodatkowego, co najmniej 3
dniowego terminu do odbioru Towaru, może od Umowy odstąpić w części
dotyczącej sprzedaży nieodebranego Towaru. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje
się.

6.
SPOSOBY DOSTAWY I TRANSPORT
Strony ustalają jako zasadę, że Towar odbierany jest przez NABYWCĘ
własnym transportem chyba, że strony w formie pisemnej lub
elektronicznej (e-mail) postanowią inaczej.
W przypadku ustalenia przez Strony, iż ALUFLAM zapewnia transport
Towaru do miejsca dostawy, koszty dostawy ponosi NABYWCA, chyba ze
Strony ustalą odmiennie na piśmie lub w formie elektronicznej (e-mail).
ALUFLAM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w transporcie
Towarów, w szczególności opóźnień powstałych po stronie przewoźnika.
Z chwilą wydania Towaru z magazynu ALUFLAM NABYWCY lub
przewoźnikowi, który świadczy usługę transporotową na rzecz NABYWCY
ryzyko uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi z ALUFLAM na NABYWCĘ.
Utrata lub uszkodzenie Towaru, po chwili wydania Towaru, nie zwalnia
NABYWCY z obowiązku zapłaty Ceny za wydany Towar.
Towary mogą zostać wydane jedynie przedstawicielowi NABYWCY
legitymującemu się pisemnym upoważnieniem do odbioru Towaru,
wystawionym przez osobę upoważnioną do reprezentacji NABYWCY wraz z
pieczęcią firmową.
W przypadku, gdy ALUFLAM zapewnia transport zamówionego Towaru, jego
wydanie następuje w miejscu wskazanym przez NABYWCĘ, przy czym
czynności rozładunkowe zapewnia NABYWCA i ponosi za nie
odpowiedzialność i koszty. Przed rozpoczęciem rozładunku NABYWCA
winien podpisać stosowne dokumenty odbiorcze, co jest warunkiem
wydania Towaru.
Osoba dokonująca odbioru Towaru w imieniu NABYWCY jest zobowiązana
sprawdzić prawidłowość i kompletność załadowania Towaru, odebrać
komplet związanych z transportem dokumentów oraz znać przepisy
regulujące warunki przewozu towarów.
Odbierając Towar od przewoźnika NABYWCA ma obowiązek sprawdzenia
przesyłki zawierającej Towar celem ustalenia czy nie została uszkodzona w
transporcie. W wypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń przesyłki
zawierającej Towar należy sporządzić protokół szkody w obecności
przewoźnika. W wypadku, gdy podczas przyjmowania dostawy stan
przesyłki zawierającej Towar nie budził zastrzeżeń, a uszkodzenie można
było stwierdzić przy rozpakowywaniu, należy wstrzymać dalsze
rozpakowywanie Towaru i powiadomić ALUFLAM celem spisania protokołu
szkody w magazynie NABYWCY.
W przypadku bezpośredniego odbioru Towaru przez NABYWCĘ, NABYWCA
jest zobowiązany do odbioru Towaru w terminie 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia przez ALUFLAM o terminie odbioru. NABYWCA dokonuje
bezpośredniego odbioru Towaru w siedzibie ALUFLAM.
W przypadku opóźnienia w odbiorze Towaru przez NABYWCĘ, ALUFLAM
zastrzega sobie prawo do naliczania kosztów magazynowania wyrobów za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odbiorze Towaru.
W przypadku braku odbioru Towaru przez NABYWCĘ w terminie 30
(słownie: trzydziestu) dni od daty poinformowania przez ALUFLAM o
terminie odbioru, ALUFLAM ma prawo zezłomować zamówiony Towar. W
sytuacji opisanej w zdaniu powyżej, NABYWCA zobowiązany jest do zapłaty
wszelkich kosztów poniesionych przez ALUFLAM w wykonaniu Umowy, w
szczególności kosztów fakturowania, wysyłki dokumentów, przygotowania
Towaru, kosztów magazynowania pomniejszonych o środki uzyskane przez
ALUFLAM w wyniku złomowania.
W przypadku odmowy przyjęcia dostawy zamówionych Towarów przez
NABYWCĘ, ALUFLAM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji
Umowy w całości lub w części i obciążenia NABYWCY kosztami poniesionymi
z tytułu Umowy, w szczególności fakturowania, wysyłki dokumentów,
przygotowania Towaru, kosztami magazynowania oraz kosztami
transportu.
W przypadku, gdy ALUFLAM zapewnia transport, przewoźnik ma prawo
odmówić dojazdu do miejsca rozładunku, gdy istnieje niebezpieczeństwo
wystąpienia uszkodzenia Towaru lub środka transportu. W takiej sytuacji
przewoźnik może zażądać od NABYWCY pisemnego oświadczenia o
przejęciu pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne
szkody przewoźnika lub za uszkodzenie przewożonego Towaru. W
przypadku odmowy złożenia przez NABYWCĘ powyższego oświadczenia
Towar pozostaje w magazynie ALUFLAM na koszt i ryzyko NABYWCY.
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7.
ZASADY UŻYWANIA TOWARÓW | GWARANCJA
Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego
zastosowania Towarów są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia ALUFLAM i odnoszą się do Towarów
składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami
podanymi przez ALUFLAM lub właściwościami Towarów.
Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji,
warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie
poza zakresem wpływu ALUFLAM, właściwości Towarów podane w
informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez
ALUFLAM nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności ALUFLAM w
przypadku używania Towarów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez
ALUFLAM.
Użytkownik Towaru jest obowiązany do używania Towaru zgodnie z jego
właściwościami i przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez ALUFLAM.
Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej
dokumentacji Towaru.
ALUFLAM gwarantuje, że w czasie zwykłego korzystania, zgodnie z
odpowiednią instrukcją obsługi lub dokumentacją Towaru Towary będą, w
momencie dostawy do NABYWCY oraz przez okres dwunastu (12) miesięcy od
daty dostawy (lub inny okres uzgodniony przez Strony na piśmie), wolne od
wad materiałowych lub wad w wykonaniu oraz będą zgodne ze specyfikacjami
ALUFLAM dla danego Towaru lub innymi specyfikacjami, które ALUFLAM
zatwierdził na piśmie jako obowiązujące.
Jedyne i wyłączne zobowiązanie ALUFLAM oraz jedyne i wyłączne prawo
NABYWCY, z tytułu roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji ograniczone
będzie, wedle uznania ALUFLAM, albo do wymiany wadliwego lub
niespełniającego powyższych wymogów Towaru albo do naprawy takiego
Towaru albo do stosownego obniżenia jego Ceny. ALUFLAM posiadał będzie
uzasadniony czas na naprawę, wymianę lub obniżenie ceny. W przypadku
wymiany Towary niespełniające wymogów lub wadliwe stają się własnością
ALUFLAM z momentem dostarczenia NABYWCY Towarów wolnych od wad.
W celu zachowania uprawnień wynikających z gwarancji NABYWCA
zobowiązany jest, niezwłocznie po odbiorze Towarów, nie później jednak niż w
ciągu 2 dni od daty odbioru Towaru, do ich zbadania co do zgodności z ilością
i rodzajem określonym w Umowie oraz ich należytym stanem jakościowym. O
ile jest to możliwe, wyżej opisana kontrola winna odbywać się w obecności
przedstawiciela ALUFLAM.
W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad Towarów NABYWCA winien dokonać
zgłoszenia wady niezwłocznie po wykryciu wady i przed jakimkolwiek użyciem
Towaru, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od wykrycia
niezgodności Towaru z Umową.
Ewentualne wady ukryte, które ujawnić mogą się dopiero w trakcie
wykonywania prac z zastosowaniem Towarów powinny zostać zgłoszone
ALUFLAM w terminie 10 dni licząc od daty ich wykrycia.
W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek wad Towaru NABYWCA jest
zobowiązany udostępnić kwestionowane Towary do zbadania przez
przedstawiciela ALUFLAM (również w sytuacji, kiedy zostały one już
wykorzystane do wykonania określonych prac) w celu ustalenia zasadności
zgłoszonej reklamacji, w tym do zbadania czy reklamowane towary zostały
użyte zgodnie z ich przeznaczeniem.
Po zbadaniu przez przedstawiciela ALUFLAM reklamowanego Towaru
sporządzony zostanie stosowny protokół, w którym przedstawiciel ALUFLAM
zamieści swoje uwagi, a w szczególności czy uznaje zgłoszoną reklamację i w
jakim zakresie. Przedstawiciel NABYWCY winien również podpisać protokół,
umieszczając swoje ewentualne uwagi co do zasadności wyniku kontroli
przedstawiciela ALUFLAM.
W przypadku, jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, ALUFLAM może wedle
swego wyboru: - obniżyć Cenę stosownie do wartości stwierdzonej wady, jeżeli
pomimo zaistniałej wady dostarczony Towar nadaje się do użytku, - dokonać
wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad, zrealizowane na koszt i
ryzyko ALUFLAM.
Z zastrzeżeniem ust. 17 poniżej, NABYWCA nie może bez zgody ALUFLAM
podejmować jakichkolwiek czynności zmierzających do usunięcia wady lub
szkody.
NABYWCA jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszystkich możliwych
czynności, które zminimalizują ewentualne szkody związane z użyciem
wadliwego towaru. W przypadku nie podjęcia takich czynności, w zakresie
szkody, która mogła być zmniejszona, gdyby NABYWCA podjął określone
działania, ALUFLAM nie ponosi odpowiedzialności.
ALUFLAM jest zobowiązany do dostarczenia NABYWCY towarów wolnych od
wad w rozsądnym terminie, uzależnionym od możliwości ALUFLAM oraz
potrzeb NABYWCY.
ALUFLAM nie odpowiada za wady towarów lub szkody powstałe w wyniku nie
przestrzegania przez NABYWCĘ zaleceń ALUFLAM odnośnie przechowywania,
zastosowania lub terminu przydatności do użycia zakupionych towarów.
ALUFLAM nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli NABYWCA udzieli swojemu
klientowi dalej idących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.
Niniejsza gwarancja stanowi jedyną gwarancję, jaką ALUFLAM udziela
NABYWCY na Towary zakupione przez NABYWCĘ na podstawie Umowy, a
gwarancja opisuje całość odpowiedzialności ALUFLAM względem NABYWCY w
związku z wadliwymi lub niespełniającymi wymogów Towarami.
Nie ograniczając postanowień powyżej, ALUFLAM nie ponosi odpowiedzialności
z tytułu gwarancji, jeżeli domniemana wada lub niezgodność powstały w
wyniku
testów
środowiskowych
lub
nadmiernego
użytkowania,
nieprawidłowego użycia, użytkowania niezgodnego z instrukcją, zaniedbania,
nieprawidłowej instalacji lub wypadku w wyniku nieprawidłowej naprawy,
zmiany, modyfikacji, przechowywania, transportu lub nieprawidłowej obsługi

Towaru. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji
niezgodnej z instrukcją obsługi, niezgodnej z przeznaczeniem Towarów,
uszkodzeń mechanicznych, niezgodnej z wymaganiami sieci zasilającej oraz
warunków otoczenia (np. temperatura, wilgotność), użycia niezalecanych
przez ALUFLAM materiałów eksploatacyjnych.
20. Udzielona powyżej gwarancja obejmuje bezpośrednio NABYWCĘ, a nie
klientów, agentów lub przedstawicieli NABYWCY i zastępuje wszelkie inne
gwarancje, tak udzielone jak dorozumiane, a w szczególności wszelkie
dorozumiane gwarancje przydatności do określonego celu, zbywalności, braku
naruszenia praw własności intelektualnej.
21. Strony wyłączają odpowiedzialność ALUFLAM wobec NABYWCY z tytułu rękojmi
za wady fizyczne wyrobów, zgodnie z art. 558 k.c. w związku z art. 612 k.c.
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8.
PRAWA AUTORSKIE | PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
W przypadku produkcji Towarów w oparciu o dokumentację ALUFLAM, wszelkie
prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, prawa własności
przemysłowej w tym prawa do wzorów przemysłowych, patenty, znaki
towarowe pozostają własnością ALUFLAM.
W przypadku produkcji wyrobów w oparciu o dokumentację dostarczoną przez
NABYWCĘ, ALUFLAM nie ponosi żadnych odpowiedzialności za naruszenie praw
autorskich i praw własności lub jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku
naruszenia lub zagrożenia wyżej wskazanych praw NABYWCA zobowiązany jest
do zaspokojenia wszystkich wynikających z tego roszczeń.
W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy wymaga zaprojektowania
oraz wykonania matryc, ALUFLAM dokona uruchomienia i wdrożenia matrycy
dla zamówionego kształtownika na koszt NABYWCY. Matryce wykonane przez
ALUFLAM na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez
NABYWCE, wykorzystywane do produkcji wyrobów, pozostają własnością
ALUFLAM jako środek trwały.
ALUFLAM zastrzega sobie prawo własności wyrobów, które są przedmiotem
Umowy do chwili uiszczenia przez NABYWCĘ pełnej kwoty płatności. Zapis ten
znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy wyroby zostały
wyprodukowane w oparciu o rozwiązania projektowe otrzymane od NABYWCY.

9.
SIŁA WYŻSZA
Termin „Siła Wyższa” oznacza i obejmuje wszelkie okoliczności lub zdarzenia
będące poza racjonalną kontrolą ALUFLAM, bez względu na to czy były one
możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, z powodu których
niemożliwe jest podnoszenie uzasadnionego żądania do ALUFLAM o realizację
jego zobowiązań, a w szczególności zdarzenia siły wyższej lub naruszenie ze
strony któregokolwiek z dostawców ALUFLAM. Jeżeli zdarzenie Siły Wyższej
trwa dłużej niż trzy (3) kolejne miesiące (lub jeżeli ALUFLAM przyjmuje
racjonalne założenie, że opóźnienie trwało będzie przez okres trzech (3)
kolejnych miesięcy), ALUFLAM upoważniony będzie odpowiednio do
rozwiązania całości lub części Umowy lub odstąpienia od poszczególnego
Zamówienia bez żadnych zobowiązań wobec NABYWCY.
Termin „Siła Wyższa” obejmuje w szczególności: zdarzenia związane z
działaniem sił przyrody – np. powodzie, pożary, wybuchy wulkanów, trzęsienia
ziemi oraz epidemie; zdarzenia związane z niecodziennymi działaniami
zbiorowości – zamieszki, strajki generalne, działania zbrojne; zdarzenia
związane z działaniem władzy publicznej – zakaz importu lub eksportu
określonych towarów (embargo) wpływający na znaczny wzrost cen towarów
lub terminów dostawy towarów, znaczny wzrost kursów walut lub cen metali,
blokada granic i portów, wywłaszczenie, nacjonalizacja.
ALUFLAM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnione
wykonanie, jeżeli:
a)
dane niewykonanie lub opóźnienie spowodowane jest przerwaniem
procesu produkcyjnego Towaru; lub
b)
dane niewykonanie lub opóźnienie zostało spowodowane zdarzeniem
Siły Wyższej zgodnie z definicją poniżej lub postanowieniami prawa. W
przypadku każdego z wyżej wymienionych przypadków niewykonania,
realizacja stosownych części Umowy zostanie zawieszona na okres
trwania danego niezawinionego niewykonania bez zobowiązań ani
odpowiedzialności ALUFLAM wobec NABYWCY z tytułu jakichkolwiek
szkód wynikających z powyższego.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ALUFLAM | KARY UMOWNE
W
granicach
dopuszczalnych
przepisami
prawa,
odpowiedzialność
odszkodowawcza ALUFLAM jest ograniczona do szkody rzeczywistej
wyrządzonej z winy umyślnej ALUFLAM (z wyłączeniem utraconych korzyści) i
do kwoty nie przekraczającej Ceny wadliwych Towarów zakupionych przez
NABYWCĘ na podstawie Umowy.
W przypadku opóźnienia w odbiorze Towaru przez NABYWCĘ , NABYWCA na
żądanie ALUFLAM jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1
% Ceny nie odebranego Towaru za każdy rozpoczęty dzień powyżej 14 dnia
opóźnienia. ALUFLAM jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
W przypadku odstąpienia przez ALUFLAM od umowy z przyczyn określonych w
pkt. 5 ust.1 lit.c), ALUFLAM przysługuje prawo domagania się zapłaty od
NABYWCY
10%
wartości
odwołanego
zamówienia,
wartość
już
wyprodukowanego wyrobu i pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem
produkcji. Ponadto ALUFLAM jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

11. POUFNOŚĆ
NABYWCA potwierdza, że wszelkie dane techniczne, handlowe i finansowe
ujawnione NABYWCY przez ALUFLAM stanowią poufne informacje ALUFLAM.
NABYWCA nie ujawni żadnych takich poufnych informacji żadnej osobie trzeciej
i nie wykorzysta tych poufnych informacji w żadnym celu innym niż uzgodniony
przez Strony w formie pisemnej lub elektronicznej.
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12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE | ZMIANA OWSiD
W przypadku ewentualnego sporu, Strony zobowiązują się do dołożenia
wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia sporu w drodze negocjacji. W przypadku
niemożności rozwiązania sporu w drodze negocjacji sądem właściwym jest sąd
właściwy dla siedziby ALUFLAM.
W sprawach nieuregulowanych w OWISD mają zastosowanie wyłącznie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684).
Postanowienia OWSiD mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej (w tym
także w drodze elektronicznej (e-mail) pod rygorem nieważności.
NABYWCA nie dokona przelewu żadnych swoich praw ani zobowiązań
wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody ALUFLAM.

