Zał. nr 4b/IW.1 (w.5)
HUTA MAŁAPANEW Sp. z o.o.

do Potwierdzenia Zamówienia
nr……………….. z dn...…………….
OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY ARMATURY

Ilekroć w niniejszych Warunkach Dostawy jest mowa o Dostawcy, rozumie się przez to HUTĘ MAŁAPANEW Sp. z o.o. z siedzibą w
Ozimku, ul. Kolejowa 1, 46-040 Ozimek. Przez Zamawiającego należy rozumieć Odbiorcę.
1.

Armaturę objętą „Potwierdzeniem Zamówienia” Dostawca wykona zgodnie z wymaganiami wymienionymi w „Potwierdzeniu.”,

2.

Dostawca w przypadku braku szczegółowych uzgodnień zapewni dla odlewów staliwnych stanowiących elementy armatury:
 stan chropowatości powierzchni surowych wg PN-EN 1370 w klasie A3,
 stan nieciągłości powierzchni surowych wg PN-EN 12 454 w klasie 3,
 tolerancje po obróbce mechanicznej wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń wg PN-EN-22768-1
w klasie m,
 dokładność wymiarowa powierzchni nie podlegających obróbce mechanicznej wg PN-EN ISO 8062-3 w klasie DCTG13,
 spełnienie wymagań dla odlewów staliwnych do pracy pod ciśnieniem wg PN-EN 10 213 w zakresie obowiązkowym,
(ujętych w zakładowych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru odlewów armaturowych).

3.

Za błędy konstrukcyjne i wymiarowe w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz wynikłe z tego skutki Dostawca
nie ponosi odpowiedzialności.

4.

Dostawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu i zakresu zamówienia nie narusza cudzej własności chronionej np. patentem, co
mogło by być powodem roszczenia właściciela w stosunku do Dostawcy.

5.

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury (konserwacja i malowanie) wykonane jest w sposób ustalony przez Dostawcę, chyba ze
Zamawiający w zamówieniu określi inny wymagany sposób zabezpieczenia.

6.

Rodzaj opakowania, sposób pakowania i warunki przechowywania armatury może ustalić Zamawiający na etapie oferty
/zamówienia. Gdy nie zostanie to określone w ofercie /zamówieniu, to armatur zostaną przygotowana do wysyłki wg uznania
Dostawcy. Koszt opakowań nie jest wliczony w koszt wykonania armatury ale może być wliczony na życzenie Zamawiającego.
Opakowania armatury, których koszt pokrył Zamawiający są jego własnością, pozostałe (tzw. zwrotne) Zamawiający zwraca
Dostawcy na wzajemnie uzgodnionych zasadach. Opakowania nie zwrotne i odpady opakowań Zamawiający odzyskuje lub
unieszkodliwia we własnym zakresie.

7.

Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wyrobów od Dostawcy w uzgodnionym terminie odbioru, jednak nie później niż
w ciągu 5 dni od daty powiadomienia go przez Dostawcę. Po upływie tego terminu Dostawca upoważniony jest do wysyłki
wyrobów na koszt i ryzyko Zamawiającego i obciążenia Zamawiającego kosztami transportu. Nie odebranie przedmiotu
zamówienia w wyznaczonym terminie upoważnia Dostawcę do naliczania kosztów składowania w wysokości 0,2% wartości
wyrobów lub usług za każdy dzień składowania.

8.

Dostawa i fakturowanie będzie dokonywane sukcesywnie w miarę realizacji zamówienia. Zapłata za dostawę armatury nastąpi
na warunkach określonych w Potwierdzeniu zamówienia.

9.

Za okres opóźnienia dokonania przekazania należności na konto Dostawcy powyżej terminu podanego na fakturze, będą
naliczone odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych.

10. Prawo własności armatury jak też wszystkich jej elementów przysługuje Dostawcy do czasu zapłaty przez Zamawiającego pełnej
należności, wynikającej ze zobowiązań umowy.
11. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania wyrobu w całości lub częściowo, względnie w przypadku odstąpienia
od umowy przez Dostawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, Dostawca obciąży Zamawiającego kosztami
poniesionymi do dnia anulacji zamówienia, powiększonymi o 10%.
12. Każda ze stron będzie zwolniona z odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania, jeżeli jest to
skutkiem działania "siły wyższej".
13. Dostawca zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany cen jednostkowych w trakcie realizacji zamówienia w uzgodnieniu z zamawiającym, w przypadku zmiany warunków
technicznych wykonania i odbioru przez Zamawiającego, wzrostu cen materiałów wsadowych, mediów itp.
b) odrębnego fakturowania kosztów odbioru armatury przez Towarzystwa Klasyfikacyjne oraz kosztów wystawienia świadectw
odbioru i protokołów z badań.
14. Dostawca zastrzega sobie prawo negocjowania zmian cen jednostkowych w trakcie realizacji niniejszego zamówienia w wyniku
wzrostu cen zakupu materiałów wsadowych, mediów itp.
15. Dostarczona armatura powinna być użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem i przekazaną przez Dostawcę „Instrukcją
użytkowania”.
16. Dostarczona armatura objęta jest rękojmią zgodnie z kodeksem cywilnym oraz gwarancją zgodnie z Kartą Gwarancyjną..
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym potwierdzeniem zamówienia (umową) mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
18. Wszelkie ewentualne spory dot. realizacji dostawy armatury rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla
Dostawcy.
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