OGÓLNE WARUNKI UMÓW MEGA-PLAST S.C.
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Jeżeli w umowie szczegółowej nie zostały dokonane inne ustalenia, to obowiązują Ogólne Warunki Umów
MEGA-PLAST S.C.
Dla ważności umowy konieczne jest pisemne potwierdzenie przez MEGA-PLAST S.C. zamówienia złożonego na podstawie
oferty.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiot umowy stanowią towary i usługi wraz z parametrami technicznymi wymienione w potwierdzeniu do zlecenia .
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CENA
Cena podana przez MEGA-PLAST S.C w ofercie jest ceną umowną.
Cena ta nie obejmuje późniejszych zmian wprowadzonych do dokumentacji przez ZAMAWIAJĄCEGO,
dodatkowych prób i badań, które wykraczają poza normalny odbiór (np. wytworzenie wyprasek w ilości przekraczającej
liczbę niezbędnych do kontroli).
Koszty powstałe z wymienionych wyżej powodów obciążają dodatkowo ZAMAWIAJĄCEGO.
DOSTAWY

1. Ujęte w potwierdzeniu terminy i zakresy dostaw MEGA-PLAST S.C są obowiązujące z zastrzeżeniem działania sił wyższych
i rozpoczynają się z dniem potwierdzenia zamówienia.
2. Podstawą do zmiany zakresu i terminu dostaw oraz odstąpienie od umowy może być:
- nie wypełnienie przez ZAMAWIAJĄCEGO w ustalonych terminach ciążących na nim zobowiązań wynikających z
warunków oferty
- wszelkie opóźnienia w toku produkcji wynikające z winy ZAMAWIAJĄCEGO jak np. stwierdzenie usterek w dostarczonej
dokumentacji konstrukcyjnej, zmiany konstrukcyjne.
IV.

PRÓBY

1. Jako zasadę przyjmuje się przeprowadzenie prób narzędzi (oprzyrządowania) w MEGA-PLAST S.C. W przypadku braku
możliwości ich przeprowadzenia przeprowadzane są u kliena na jego koszt.
2. Narzędzia uważa się za wypróbowane w momencie wykonania próbnych detali w MEGA-PLAST S.C. ZAMAWIAJĄCY
otrzymuje próbne detale
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ODBIÓR

Podstawa i sposób odbioru określone są w ofercie lub w potwierdzeniu
W przypadku braku określenia tolerancji w dokumentacji dostarczonej przez ZAMAWIAJĄCEGO przyjmuje się do odbioru i
wykonania tolerancje:
- elementów narzędzi kształtujących detal – 12 klasa, wg ISO – PN–60/MO2102,
- innych elementów narzędzi oraz detali ( wypraski, wytłoczki), - 14 klasę ISO – PN-60/MO2102 ,
- grubość ścianki detali z tworzyw – III gr. Wg BN-68/3380-01.
3. W przypadku dostarczenia dokumentacji narzędzia przez ZAMAWIAJĄCEGO jest ona uważana za obowiązującą dla
wytwarzania i odbioru, nawet w przypadku uzyskania detali niezgodnych z rysunkiem detalu (wypraski, wytłoczki).
4. Jeżeli w umowie nie zastrzeżono inaczej, zamówienie uważa się za zrealizowane, nawet wówczas, gdy nie odbył się odbiór
lub wydanie towaru, a ZAMAWIAJĄCY mimo zawiadomienia na 5 dni wcześniej nie przybył na próby.
5. W przypadku konieczności uruchomienia narzędzia, wymiany uszkodzonych części lub wprowadzenia koniecznych zmian u
ZAMAWIAJĄCEGO przez pracownika MEGA-PLAST S.C, ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki techniczne
pracy (stanowisko robocze, środki transportowe itp.) oraz na żądanie zabezpieczyć nieodpłatnie niezbędną pomoc do realizacji w/w
zmian.

VI.

WYSYŁKA

1. W przypadku dostaw do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO wysyłka odbywa się w normalnie stosowanych opakowaniach
(paletach) na koszt i ryzyko ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Dla wysyłek eksportowych opakowania uzgadniane są oddzielnie w umowie.
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XI.

UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenie transportowe jest tylko na żądanie i koszt ZAMAWIAJĄCEGO.
SZKODY TRANSPORTOWE
Ryzyko uszkodzenia lub zaginięcia przesyłki z chwilą nadania jej do przewozu ponosi ZAMAWIAJĄCY.
PRAWO WŁASNOŚCI
MEGA-PLAST S.C. zastrzega sobie prawo do dalszego korzystania w swojej działalności z opracowanych przez siebie
konstrukcji i rozwiązań narzędzi.
Do czasu całkowitej zapłaty wykonane narzędzia są własnością MEGA-PLAST S.C.
WARUNKI GWARANCYJNE
W przypadku stwierdzenia usterek w trakcie pracy narzędzia (oprzyrządowania) wynikłych z winy MEGA-PLAST S.C, a
powstałych na skutek:
- błędnego rozwiązania konstrukcyjnego uniemożliwiającego prawidłową pracę narzędzi (w dokumentacji opracowanej
przez MEGA-PLAST S.C. ),
- wad materiałowych – wówczas, gdy ich wykrycie było możliwe przy zachowaniu fachowej staranności, MEGA-PLAST S.C
zobowiązuje się do usunięcia usterek w uzgodnionym, niezbędnym do dokonania poprawek terminie. ZAMAWIAJĄCEMU
przysługuje prawo do napraw gwarancyjnych objętych powyższym wykazem pod warunkiem uiszczenia wszelkich
płatności wynikających z umowy lub potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
Stwierdzenie usterek podanych w punkcie 12.1. nie może być podstawą do roszczeń innych niż naprawa lub wykonania
nowej części.
Powodem do roszczeń nie mogą być:
- konieczne zabiegi ograniczające się do dopasowań w trakcie rozruchu u ZAMAWIAJĄCEGO (np. powiększenie
przewężek),
- powstałe odchyłki wymiarowe detalu, o ile nie wpływają na użyteczność i jakość detalu i zostały dopuszczone przez
ZAMAWIAJĄCEGO.
- niedotrzymanie wymiarów funkcjonalnych elementów konstrukcyjnych narzędzi, jeżeli zachowany został charakter
pasowań i prawidłowe działanie urządzeń.
MEGA-PLAST S.C.jest zwolniony z ciążących na nim zobowiązań (pkt.12.1. ÷ 12.3.) w przypadku:
- niewłaściwej i nieprawidłowej eksploatacji narzędzi, niezgodnej z zasadami powszechnie obowiązującymi dla tego typu
narzędzi,
- dokonana przez ZAMAWIAJĄCEGO naprawy narzędzi bez zgody MEGA-PLAST S.C,
- wprowadzenie zmian i ulepszeń bez wiedzy i zgody MEGA-PLAST S.C,
- zużycia się szybkozużywających się elementów narzędzi, jak np. pęknięcie cienkich, narażonych na znaczne obciążenia
wypychaczy, zużycie (wypłukania) przewężek na skutek własności ciernych przetwarzanego materiału, itp.
Ze względu na jednostkowy charakter produkcji i wykonawstwo przedmiotu na specjalne zamówienie:
- czas zgłaszania roszczeń ogranicza się do 6 miesięcy od chwili odbioru,
- ewentualne kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy ogranicza się do 10% wysokości umówionej ceny,
- odszkodowanie na zasadach ogólnych nie może przekraczać wysokości kar umownych.
MEGA-PLAST S.C. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich w zakresie dostarczonych przez
ZAMAWIAJĄCEGO wzorów lub rysunków detali (wyprasek, wytłoczek) jak i rozwiązań konstrukcyjnych zawartych w
dostarczonej dokumentacji narzędzi.
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W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie
ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest niezależnie od zapłaty kar umownych, w wysokości 10%
umówionej ceny zwrócić poniesione przez MEGA-PLAST S.C. koszty.
W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy przez WYKONAWCĘ powyżej 14 dni ustala się kary umowne
ustawowe.
W przypadku nieregulowanie płatności przez ZAMAWIALĄCEGO w ustalonych terminach, MEGA-PLAST S.C. ma prawo
przesunąć termin wykonania zlecenia
W sprawach nie uregulowanych między stronami mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

