OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
Hexonic Sp. z o.o.
I.

1. OWZ - niniejsze Ogólne Warunki Zakupu, stanowiące
ogólne warunki umowy w rozumieniu art. 384 §1 i
nast. kodeksu cywilnego;
2. Hexonic
Hexonic
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze
Gdańskim
(82-100),
ul.
Warszawska
50,
zarejestrowana
w
Rejestrze
Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060528,
o numerze NIP: 5840251681, REGON: 001311624, o
kapitale zakładowym wynoszącym 7.035.000 PLN;
3. Kontrahent - sprzedający lub kontrahent dokonujący
na rzecz Hexonic dostawy towarów lub usług, będący
przedsiębiorcą w rozumieniu kodeksu cywilnego,
zobowiązanym do spełnienia na rzecz Hexonic
świadczeń zgodnie z łączącą Strony umową;
4. Zamówienie - złożone w formie pisemnej lub
elektronicznej zamówienie Hexonic na dostawę
towarów lub usług przez Kontrahenta;
5. Umowa lub Umowy - wszelkie umowy nabycia przez
Hexonic towarów lub usług od Kontrahenta;
6. Strony - łączne określenie Hexonic i Kontrahenta.
II.

4.

5.

6.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze
Ogólne
Warunki
Zakupu
mają
zastosowanie do każdego Zamówienia, a także we
wszystkich stosunkach handlowych Hexonic z
Kontrahentami; niniejsze OWZ udostępnione zostają
Kontrahentom na stronie www.hexonic.com i/lub
przy składaniu zapytań ofertowych przez Hexonic.
Zawarcie
Umowy
przez
Kontrahenta
lub
przystąpienie przez Kontrahenta do wykonania takiej
Umowy jest równoznaczne z akceptacją niniejszych
OWZ w całości przez Kontrahenta.
2. Integralną częścią każdej umowy są Zamówienie oraz
OWZ.
3. Niniejsze OWZ nie mogą zostać zmienione,
zastąpione lub uzupełnione bez uprzedniej zgody
Hexonic wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
Także
wyłączenie
zastosowania
niniejszych OWZ w odniesieniu do danej Umowy lub
Kontrahenta może nastąpić wyłącznie w sposób
opisany w zdaniu poprzednim. Jeżeli Kontrahent
stosuje inne ogólne warunki umów, sprzeczne lub
uzupełniające OWZ, nie znajdą one zastosowania do
żadnej z Umów zawieranych przez Hexonic. Wszelkie
takie wzorce umowne stosowane przez Kontrahenta
nie są przez Hexonic akceptowane, chyba że
pisemnie umocowany przedstawiciel Hexonic w
sposób jednoznaczny wyrazi zgodę na ich
obowiązywanie, przy czym, zgoda taka wymaga
formy pisemnej pod rygorem nieważności. Brak takiej
akceptacji oznacza, iż w stosunkach między stronami
stosuje się niniejsze OWZ. W celu usunięcia
wątpliwości, realizacja dostawy lub wykonanie usługi
przez Kontrahenta lub też dokonanie ich odbioru
przez Hexonic nie stanowi akceptacji Hexonic dla
jakichkolwiek ogólnych warunków stosowanych
przez Kontrahenta ani też zaproponowanych przez
takiego kontrahenta zmian do niniejszych OWZ.
4. Jeżeli Strony pozostają w stałych stosunkach
handlowych, przyjęcie przez Kontrahenta OWZ przy
jednej Umowie uważa się za ich akceptację dla
kolejnych
umów
zawieranych
przez
tego
Kontrahenta z Hexonic.
5. Wszelkie postanowienia Umów zawieranych przez
Hexonic z Kontrahentami są wiążące dla Hexonic
tylko wtedy, gdy zostały zaakceptowane przez
Hexonic
w
formie pisemnej pod
rygorem
nieważności.
6. W braku odmiennego pisemnego oświadczenia
Hexonic, wszelkie uzgodnienia Stron w ramach
realizacji zawartej Umowy, jak również wszelkie
ustalenia dodatkowe, zmiany, wypowiedzenie,
zawieszenie wykonywania lub odstąpienie od takiej
Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
III.

3.

DEFINICJE

7.

8.

9.

IV.
1.

2.

3.

4.

5.

OFERTA I ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa
zawierana
jest
przez
Hexonic
z
Kontrahentem wyłącznie na warunkach określonych
w niniejszym dziale, w drodze negocjacji.
2. Wraz z zapytaniem ofertowym złożonym przez
Hexonic Kontrahentowi może zostać dostarczona
dokumentacja
uszczegóławiająca
przedmiot
zamówienia,
w
szczególności
dokumenty
zapotrzebowania
materiałowego
(Material
Requisition
Form),
precyzyjnie
wskazujące
techniczne wymogi przedmiotu zamówienia, w tym,

wymagane normy i atesty. Przekazana dokumentacja
wykorzystywana jest do oceny zgodności oferty
potencjalnego Kontrahenta z wymaganiami Hexonic.
Akceptacja oferty Kontrahenta i potwierdzenie jej
warunków następuje poprzez złożenie przez Hexonic
Zamówienia w formie elektronicznej lub pisemnej,
zgodnie z ust. 4.
Chwilą
złożenia
przez
Hexonic
Zamówienia
(akceptacji oferty Kontrahenta):
a) w formie elektronicznej - jest moment otrzymania
przez Kontrahenta wygenerowanego przez
system informatyczny Hexonic formularza
Zamówienia - zamówienia systemowego autoryzowanego
i
przesłanego
przez
prawidłowo umocowanego przedstawiciela
Hexonic;
b) w formie pisemnej - otrzymanie przez Kontrahenta
Zamówienia w formie pisemnej podpisanego
przez
prawidłowo
umocowanego
przedstawiciela Hexonic.
Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego
pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. W
przypadku braku takiego potwierdzenia w ciągu 2
dni, Hexonic jest uprawniony do odstąpienia od
umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu na
potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
Przyjęcie oferty Kontrahenta jest ograniczone
treścią niniejszych OWZ, w szczególności Hexonic
nie
będą
obowiązywały
niezgodne
lub
uzupełniające niniejsze OWZ postanowienia, które
Kontrahent wskaże w jakimkolwiek oświadczeniu
przekazanym
Hexonic,
w
szczególności
w
odpowiedzi na Zamówienie, w potwierdzeniu
przyjęcia Zamówienia lub na fakturze.
Każda zmiana OWZ, w tym uzupełnienie lub
zastąpienie któregokolwiek z postanowień OWZ
wymaga dla swojej skuteczności uprzedniego
oświadczenia Hexonic złożonego na piśmie pod
rygorem nieważności.
Kontrahent zobowiązany jest do precyzyjnego
wskazywania numeru Zamówienia we wszelkiej
komunikacji z Hexonic, w szczególności w
potwierdzeniu
Zamówienia,
dokumentacji
wysyłkowej oraz dokumentach sprzedaży. W
przeciwnym
wypadku
Hexonic
nie
ponosi
odpowiedzialności za związane z tym opóźnienia.
Hexonic zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym
autorskie
prawa
majątkowe
do
wszelkiej
dokumentacji przekazanej Kontrahentowi w
związku
ze
złożonym
Zamówieniem,
w
szczególności do rysunków i obliczeń.

6.

DOSTAWA

Kontrahent zobowiązany jest do spełnienia
świadczenia w terminie i na warunkach określonych
w Zamówieniu, a każdorazowe odstępstwo od nich
wymaga
pisemnej
akceptacji
prawidłowo
umocowanego przedstawiciela Hexonic.
Zamówienie musi zostać zrealizowane przez
Kontrahenta zgodnie z jego warunkami i określoną
specyfikacją, przy czym Hexonic zastrzega sobie
prawo odmowy przyjęcia i rozładunku towaru
niezgodnego z Zamówieniem.
W
braku
odmiennych
pisemnych
ustaleń
umownych, w szczególności braku wskazania
warunków
Zamówienia
miejsca
spełnienia
świadczenia
Kontrahenta,
miejscem
jego
wykonania przez Kontrahenta lub miejscem
wydania rzeczy jest miejsce wskazane przez
Hexonic w Zamówieniu.
W
braku
odmiennych
pisemnych
ustaleń
umownych, w szczególności braku wskazania
terminu w formularzu Zamówienia, świadczenie
Kontrahenta powinno zostać spełnione przez
Kontrahenta w ciągu 14 dni od daty złożenia
Zamówienia przez Hexonic.
Plany produkcyjne Hexonic oparte są na założeniu
terminowego
spełnienia
świadczenia
przez
Kontrahenta. Jeżeli Kontrahent nie jest w stanie
dotrzymać
terminu
spełnienia
świadczenia,
niezależnie
od
przyczyny,
ma
obowiązek
niezwłocznego
pisemnego
poinformowania
Hexonic o tej okoliczności oraz o najbliższym
możliwym terminie jego spełnienia. Przedłużenie
terminu spełnienia świadczenia może nastąpić
wyłącznie
w
formie
pisemnej
w
drodze
oświadczenia
złożonego
przez
prawidłowo
umocowanego przedstawiciela Hexonic.
W przypadku uchybienia przez Kontrahenta
terminowi spełnienia świadczenia bez zgody
Hexonic wyrażonej w drodze oświadczenia, o
którym mowa w ust. 5, Hexonic ma prawo naliczać
kary umowne w wysokości 2 % wartości
Zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia.
Zastrzeżenie to nie pozbawia Hexonic możliwości
dochodzenia na zasadach ogólnych roszczeń
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

odszkodowawczych przewyższających wysokość
kary umownej.
Jeżeli opóźnienie Kontrahenta w spełnieniu
świadczenia przekracza 5 dni, wówczas, niezależnie
od postanowień ust. 5, Hexonic ma prawo do
odstąpienia od Umowy w całości lub części bez
ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego
tytułu oraz ma prawo do zawarcia umowy na
dostawę przedmiotu Zamówienia z osobami
trzecimi na koszt i ryzyko Kontrahenta.
Co do zasady nie dopuszcza się dostaw częściowych,
z wyjątkiem, gdy uzgodnione zostaną one w formie
pisemnych ustaleń Stron. W takim przypadku
Kontrahent zobowiązany jest powiadomić pisemnie
Hexonic o wartości dostaw częściowych oraz ilości
dostarczanych towarów lub usług oraz do
pisemnego uzgodnienia przewidywanego terminu
dostawy, a także wskazać z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem
wszelkie
zmiany
w
przewidywanym terminie dostawy. W braku
odrębnej, pisemnej Umowy Stron, uzgodnienie
spełnienia przez Kontrahenta świadczenia w ratach
nie powoduje powstania odrębnych stosunków
zobowiązaniowych
łączących
Strony,
w
szczególności dostawa częściowa nie stanowi
spełnienia świadczenia przez Kontrahenta.
Za pozyskanie towarów lub usług stanowiących
przedmiot
Zamówienia
od
ew.
dalszych
zewnętrznych dostawców oraz za jakiekolwiek inne
zobowiązania wobec osób trzecich odpowiada
wyłącznie Kontrahent.
Kontrahent powinien uzyskać na własny koszt we
właściwym czasie wymagane prawem zezwolenia,
przepustki, pozwolenia, pomiary, świadectwa i
certyfikaty w celu spełnienia świadczenia objętego
Umową.
Jeżeli w Zamówieniu wskazano niezbędne atesty,
certyfikaty lub podobne wymagania, które
powinien
spełniać
przedmiot
Zamówienia,
Kontrahent zobowiązany jest do ich uzyskania i
przedstawienia Hexonic na każde żądanie.
Kontrahent
zobowiązany
jest
uprzednio
poinformować Hexonic w odpowiednim terminie o
wszelkich publicznoprawnych normach, przepisach
prawnych, orzecznictwie i wymaganiach, których
nieprzestrzeganie
może
zagrozić
spełnieniu
świadczenia wynikającego z Umowy lub jakie
powinny być przestrzegane w związku ze
świadczeniem
Kontrahenta,
pod
rygorem
zobowiązania Kontrahenta do naprawienia szkody
wynikającej z niezastosowania się przez Hexonic do
tych przepisów.
Dostarczenie i zwrot przedmiotu dostawy następuje
na ryzyko i koszt Kontrahenta.
Kontrahent odpowiada w szczególności za
opóźnienie w dostarczeniu oraz odebraniu
przedmiotu
dostawy
przez
przedsiębiorcę
transportowego lub spedytora, w tym również, gdy
Kontrahent zawarł z tym przedsiębiorcą umowę
przewozu.
Towary będące przedmiotem dostawy muszą być
zapakowane przez Kontrahenta
w
sposób
zapewniający ich bezpieczny transport i rozładunek,
przy czym jednocześnie opakowanie to musi
pozwalać na łatwe sprawdzenie przez Hexonic ich
zawartości i zgodności ze specyfikacją jakościową i
ilościową.
Kontrahent
ma
obowiązek
niezwłocznego
poinformowania Hexonic o wysyłce towarów oraz
przekazać Hexonic kopię dokumentu wysyłkowego
lub listu przewozowego.
Kontrahent ponosi odpowiedzialność za staranny i
prawidłowy rozładunek przedmiotu dostawy przy
jego dostarczeniu oraz jego załadunek przy zwrocie.
Czynności w tym zakresie odbywają się na koszt
Kontrahenta, także w przypadku, gdy dokonuje ich
Hexonic lub osoba trzecia, której przedmiotowe
czynności zostały zlecone przez którąkolwiek ze
Stron.
Kontrahent przejmuje na siebie ryzyko powstania
szkody w przedmiocie dostawy, niezależnie od jej
przyczyny, od chwili rozpoczęcia załadunku do
środka transportu do chwili ich rozładowania we
wskazanym przez Hexonic miejscu.
Podpisanie przez Hexonic protokołu odbioru lub
dostawy przedmiotu Zamówienia potwierdza
wyłącznie fakt dostawy i nie stanowi o dokonaniu
przez Hexonic weryfikacji towarów i usług pod
względem zgodności z Umową, ew. wad fizycznych
ani też, nie stanowi potwierdzenia przez Hexonic
zgodności przedmiotu dostawy z wymogami
stawianymi
przedmiotowi
Zamówienia
w
dokumentacji wskazanej w pkt. III. 2) niniejszych
OWZ.
Na
żądanie
Hexonic,
Kontrahent
będzie
zobowiązany, na własny koszt i na własne ryzyko,
odebrać opakowanie przedmiotu dostawy przy
zachowaniu aktualnie obowiązujących regulacji

unijnych i państwowych w zakresie usuwania tzw.
odpadów opakowaniowych.
21. Kontrahent jest odpowiedzialny za przestrzeganie w
ramach wykonywanych świadczeń, przepisów
dotyczących
zapobiegania
nieszczęśliwym
wypadkom oraz pozostałych norm BHP.
V.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

VI.
1.

KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR

Kontrahent ma obowiązek dostarczenia wyłącznie
towarów lub świadczenia usług zgodnych z opisem
i specyfikacją przewidzianą w Zamówieniu, na
warunkach określonych umową. Kontrahent w
szczególności zobowiązany jest zapewnić i
gwarantować, iż przedmiot każdego z Zamówień
będzie w całości zgodny z wymogami opisanymi w
dokumentacji wskazanej w pkt. III. 2) niniejszych
OWZ. Realizowane przez Kontrahenta dostawy
towarów lub usługi muszą być pełnowartościowe
oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszelkie
materiały użyte w dostarczonych towarach lub przy
świadczeniu usług powinny być nowe, jeżeli
Zamówienie Hexonic nie stanowi inaczej.
Po
kompletnym
wykonaniu
świadczeń
wynikających z Umowy, Hexonic uprawniony jest do
dokonania kontroli i weryfikacji świadczeń
Kontrahenta dostarczonych w wykonaniu Umowy.
Wyniki kontroli zamieszczone zostaną w protokole,
który pod rygorem nieważności musi zostać
podpisany przez Hexonic. Stwierdzone wady lub
niewykonane prace, według wyboru Hexonic,
Kontrahent zobowiązany jest wykonać lub naprawić
w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Hexonic, albo też, Hexonic uprawniony będzie
polecić ich wykonanie na koszt i niebezpieczeństwo
Kontrahenta osobie trzeciej. Niezależnie od
powyższego,
w
przypadku
jakiejkolwiek
niezgodności
świadczeń
Kontrahenta
z
Zamówieniem, Hexonic jest uprawniony do żądania
obniżenia
ceny,
a
ponadto
po
upływie
wyznaczonego uprzednio terminu do usunięcia
wad lub niekompletności świadczeń Kontrahenta
lub po stwierdzeniu niemożliwości usunięcia wad
przedmiotu świadczenia, Hexonic uprawniony
będzie do odstąpienia od Umowy, wedle swojego
wyboru, w całości
lub w
części.
Część
wynagrodzenia
odpowiadająca
wadliwe
wykonanemu lub niewykonanemu przedmiotowi
Umowy może być zatrzymana przez Hexonic do
czasu usunięcia wad lub wykonania zaległych prac.
Przedmiot wykonanych przez Kontrahenta Umów
będzie przez Hexonic kontrolowany pod kątem
ewentualnych
niezgodności
jakościowych
i
ilościowych. Reklamacje uznaje się za złożone w
terminie, jeśli zostały złożone na piśmie w ciągu
trzydziestu dni roboczych od dnia podpisania przez
Hexonic protokołu odbioru, a w stosunku do wad
ukrytych w terminie trzydziestu dni od ich wykrycia
przez Hexonic.
Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych
terminach lub podpisanie protokołu odbioru
dostarczonych towarów lub usług bez zastrzeżeń
nie powoduje utraty przez Hexonic prawa do
reklamacji
czy
dochodzenia
roszczeń
odszkodowawczych, ani też, uprawnień z tytułu
rękojmi lub gwarancji.
Hexonic oświadcza a Kontrahent przyjmuje do
wiadomości, iż towary lub usługi nabywane od
Kontrahenta wykorzystywane będą na potrzeby
własnej
produkcji
Hexonic,
która
podlega
certyfikacji dokonywanej przez wyspecjalizowane
podmioty
zewnętrzne.
W
przypadku,
gdy
przedstawiciel
podmiotu
zewnętrznego
certyfikującego produkcję Hexonic uzna, iż
świadczenia Kontrahenta dostarczone w wykonaniu
Zamówienia nie spełniają wymogów określonych w
dokumentacji wskazanej w pkt. III. 2) niniejszych
OWZ, ustalenia takie będą dla Stron wiążące a
Hexonic uprawniony będzie do odstąpienia od
zawartej z Kontrahentem Umowy w zakresie takich
świadczeń.
Kontrahent nie ma prawa uzależniać realizacji
roszczeń Hexonic z tytułu reklamacji od
uprzedniego uregulowania wobec niego przez
Hexonic ewentualnych zaległych należności.
W przypadku wykrycia niedoboru i/lub wad towaru
po jego rozładunku Hexonic zastrzega sobie prawo
do pozostawienia przedmiotu świadczenia do
dyspozycji Kontrahenta. W takim przypadku odbiór
towaru pozostawionego do dyspozycji powinien
nastąpić w terminie 7 dni od daty zgłoszenia tego
faktu przez Hexonic, pod rygorem obciążenia
Kontrahenta kosztami składowania i przeładunków.
Wydanie towaru nastąpi po pokryciu kosztów
transportu i kosztów składowania, na podstawie
wystawionej przez Hexonic faktury VAT.
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CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Wskazana w Zamówieniu złożonym przez Hexonic
cena jest wiążąca i w braku odmiennych uzgodnień
Stron w formie pisemnej jest ceną ryczałtową i stałą,
w szczególności zawiera w sobie cenę transportu,
opakowania, ubezpieczenia i wszelkie należności
publicznoprawne, w tym podatek VAT oraz cła, oraz
inne opłaty (dalej: „Cena”). Kontrahent obniży Cenę,
jeżeli udzielony zostanie mu jakikolwiek rabat lub
obniżka, także gdy obniżka oferowana jest również
innym kupującym.
W braku odmiennych pisemnych postanowień
umownych Stron, Cena płatna jest przez Hexonic w
terminie 30 dni od daty doręczenia na adres siedziby
Hexonic prawidłowo wystawionej faktury VAT, na
której podany jest pierwotnie nadany przez Hexonic
numer zamówienia. Cena płatna jest na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Kontrahenta
zgodnie z powyższym terminem płatności, z
zastrzeżeniem ust. 3. Za wszelkie skutki wynikające
z
niedopełnienia
zobowiązania
w
zakresie
właściwego oznaczenia faktury VAT lub innego
rachunku odpowiada Kontrahent.
Jeżeli pomiędzy Stronami nastąpi spór co do
wysokości Ceny, Hexonic zastrzega sobie prawo do
odmowy
płatności
Ceny
do
czasu
jego
prawomocnego rozstrzygnięcia.
W jakichkolwiek okolicznościach, Hexonic nie jest
zobowiązany do zapłaty Ceny przed dokonaniem
odbioru przedmiotu Zamówienia.
Hexonic zastrzega prawo do nieodebrania od
Kontrahenta przesyłki płatnej przy odbiorze.
Jeśli w celu należytego spełnienia świadczenia
Kontrahent lub osoba trzecia zatrudniona przez
Kontrahenta
zmuszona
będzie
wykonać
jakąkolwiek pracę po dostawie towaru, tak aby
mógł on być użyty zgodnie z przeznaczeniem,
koszty związane z taką pracą zawarte są w Cenie, o
ile postanowienia umowy nie stanowią inaczej.
Kontrahent nie może dokonywać potrącenia swoich
wierzytelności przysługujących mu względem
Hexonic. Prawo potrącenia może zostać wykonane
przez Kontrahenta jedynie w przypadku, gdy
roszczenie to jest ustalone prawomocnym
orzeczeniem sądu lub też zostało przez Hexonic
wyraźnie uznane na piśmie.
Cena płatna jest przez Hexonic na rachunek
bankowy Kontrahenta podany w Umowie. W
przypadku
płatności
zagranicznych,
koszty
związane
z dokonaniem
płatności
obciążają
Kontrahenta i mogą zostać odliczone od wpłacanej
kwoty.
Termin, o którym mowa w ust. 2 jest zachowany,
jeżeli przed jego upływem nastąpi obciążenie
rachunku bankowego Hexonic poprzez złożone
polecenie przelewu na wskazany w Umowie
rachunek bankowy Kontrahenta.
VII.

ZMIANY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY,
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.

Hexonic zachowuje prawo do zmiany Umowy w
każdym czasie, w drodze pisemnego oświadczenia
złożonego Kontrahentowi, w szczególności poprzez:
a) zmianę specyfikacji przedmiotu zamówienia
oraz jego dokumentacji, gdy jest to zmiana o
niewielkim znaczeniu,
b) zmianę sposobu pakowania, testowania, miejsc
oraz harmonogramu dostaw.
2. W przypadku, gdy zmiany Umowy, o których mowa
w ust. 1, spowodują zmianę ceny lub terminu
spełnienia
świadczenia,
Strony
dokonają
odpowiednich uzgodnień w formie pisemnej.
3. Hexonic zachowuje prawo do odstąpienia od
umowy w przypadkach określonych w niniejszych
OWZ, jak również w którymkolwiek z przypadków:
a) jakiegokolwiek
naruszenia
postanowień
Zamówienia, Umowy lub niniejszych OWZ przez
Kontrahenta,
b) opóźnienia Kontrahenta w wykonaniu roszczeń
przysługujących Hexonic z tytułu rękojmi lub
gwarancji,
c) zaistnienia wątpliwości co do możliwości
spełnienia świadczenia przez Kontrahenta,
d) niewypłacalności Kontrahenta, postawienia w
stan likwidacji, dokonania przez Kontrahenta
cesji na rzecz swoich wierzycieli, jak również gdy
złożono przeciwko niemu wniosek o ogłoszenie
upadłości
lub
wszczęto
postępowanie
naprawcze, przy czym, w każdym przypadku
przewidzianym niniejszymi OWZ, oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy winno zostać złożone
przez Hexonic w terminie 12 (dwunastu)
miesięcy
od wystąpienia
zdarzenia lub
okoliczności stanowiącej przyczynę odstąpienia
od Umowy.
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4.

5.

6.

7.

W przypadku skorzystania z uprawnień wskazanych
w
niniejszym
dziale,
Hexonic
zachowuje
uprawnienie do żądania dostarczenia przez
Kontrahenta przeznaczonych dla Hexonic towarów
lub usług oraz wszelkich materiałów, części czy
produktów w toku, za zapłatą Kontrahentowi ich
odpowiedniej wartości.
Odpowiedzialność
Hexonic
w
przypadku
odstąpienia od Umowy ograniczona jest do
obowiązku zwrócenia Kontrahentowi otrzymanych
od niego w wykonaniu takiej Umowy świadczeń, w
szczególności Hexonic nie będzie w takiej sytuacji
zobowiązany
do zapłaty
jakichkolwiek kar
umownych, odszkodowania czy innych podobnych
opłat.
Jakakolwiek
dalsza
odpowiedzialność
odszkodowawcza Hexonic, w szczególności, w
odniesieniu do utraconych przez Kontrahenta
zysków lub pożytków, jak i szkód pośrednich, zostaje
wyłączona.
W żadnym wypadku Hexonic nie będzie ponosił
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub
utracone zyski, wynikające z roszczeń Kontrahenta
ani jakiegokolwiek innego podmiotu, związane z
naruszeniem postanowień Umowy, niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez
Hexonic lub z tytułu odpowiedzialności deliktowej.
Niezależnie od podstawy prawnej (Umowa/czyn
niedozwolony), w oparciu o którą formułowane jest
żądanie Kontrahenta, Hexonic nie będzie w żadnym
wypadku odpowiedzialny za szkody lub straty,
których wysokość przekracza wartość przedmiotu
Umowy netto (pomniejszonego o stawkę podatku
VAT). Postanowienia ust. VII 6) i 7) OWZ nie będą
mieć zastosowania wyłącznie w przypadku, gdy
zgodnie
z
bezwzględnie
obowiązującymi
przepisami
prawa
Hexonic
ponosi
odpowiedzialność niezależnie od powyższego
ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności.
VIII.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

RĘKOJMIA I GWARANCJA

Kontrahent oświadcza, że będzie świadczył towary i
usługi w sposób rzetelny i z należytą starannością
oraz będzie je wykonywał w sposób sprawny,
profesjonalny i fachowy, zgodnie z ogólnie
przyjętymi standardami dobrych praktyk.
Okres odpowiedzialności Kontrahenta z tytułu
rękojmi za wady dostarczonych towarów lub usług
wynosi [24] (dwadzieścia cztery) miesiące, od dnia
dokonania przez Hexonic odbioru przedmiotu
Umowy.
Wszelkie roszczenia przedłożone zgodnie z
postanowieniami niniejszego artykułu zostaną
zgłoszone Kontrahentowi w terminie jednego
miesiąca od dnia wystąpienia zdarzeń stanowiących
podstawę faktyczną takich roszczeń i w każdym
przypadku powinny być zgłoszone w terminie
jednego miesiąca od dnia wygaśnięcia okresu
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, o ile
wady zostaną wykryte w okresie obowiązywania
odpowiedzialności za wady.
Kontrahent zobowiązany jest usunąć wady lub
usterki towarów lub usług niezwłocznie po
otrzymaniu zawiadomienia, nie później jednak niż
przed upływem wskazanego przez Hexonic terminu
ich usunięcia. Kontrahent, wedle wyboru Hexonic,
dokona naprawy wszelkich wad w towarach lub
usługach, które zostały wykryte w okresie jego
odpowiedzialności za wady, lub ich wymiany na
nowe, wolne od wad i zgodne z przedmiotem
Zamówienia, bez prawa do domagania się
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
W przypadku, gdy Kontrahent nie usunie wad w
towarach lub usługach w terminie wskazanym
przez Hexonic, Hexonic ma prawo powierzyć
usunięcie takich wad, wymianę niezgodnych z
Zamówieniem
świadczeń
na
nowe,
oraz
naprawienie wszelkich wywołanych tymi wadami
szkód, osobom trzecim, na koszt i ryzyko
Kontrahenta, bez potrzeby uzyskania odrębnego
upoważnienia sądowego i upoważnienia od
Kontrahenta oraz bez utraty praw wynikających z
rękojmi lub gwarancji (Wykonanie zastępcze). W
takim przypadku Kontrahent jest zobowiązany
zwrócić wszelkie uzasadnione technicznie koszty
poniesione
przez
Hexonic
w
związku
z
wprowadzeniem
Wykonania
zastępczego
w
terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od
Hexonic wezwania do zapłaty lub faktury.
Kontrahent udziela Hexonic gwarancji na towary i
usługi dostarczone na podstawie Umowy - okres
gwarancji wynosi [24] (dwadzieścia cztery) miesiące,
od dnia dokonania przez Hexonic odbioru
przedmiotu Umowy.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje
wszelkie wady fizyczne zmniejszające wartość
użytkową lub techniczną towarów lub usług.
Kontrahent gwarantuje w szczególności, iż

8.
9.

dostarczane towary i usługi spełniają najwyższe
wymogi w zakresie technologii ich wytworzenia, a
także, że będą zgodne z certyfikatami oraz normami
technicznymi obowiązującymi w Polsce i Unii
Europejskiej. W ramach obowiązków wynikających
z gwarancji, o której mowa w tym artykule,
Kontrahent gwarantuje, że towary i urządzenia
dostarczone w wykonaniu Umowy będą wolne od
wad materiałowych, konstrukcji i wykonania oraz
będą odpowiadać najnowszej technologii, jaką
dysponuje Kontrahent w dniu zawarcia Umowy oraz
będą całkowicie nowe i niezawodne.
Do
roszczeń
Hexonic
z
tytułu
gwarancji
zastosowanie znajdą postanowienia ust. 3-5
powyżej.
Hexonic może realizować uprawnienia z tytuły
gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z
rękojmi.
IX.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej
od rygorem nieważności.
Strony
zobowiązują
się
do
polubownego
rozwiązywania konfliktów wynikłych na tle wiążącej
je
umowy.
W
przypadku
bezskuteczności
polubownego trybu rozwiązania sporu w terminie
30 dni, sądem wyłącznie właściwym do rozpatrzenia
sprawy będzie polski sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Hexonic.
Wyłącza się zastosowanie Konwencji Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 roku.
W przypadku nieważności jakiegokolwiek z
postanowień niniejszych OWZ lub Zamówienia
pozostałe postanowienia obowiązują Strony bez
zmian.
Kontrahent nie jest uprawniony do przeniesienia lub
scedowania wierzytelności wynikających z Umowy
bez uprzedniej pisemnej zgody Hexonic. OWZ mają
zastosowanie także w stosunkach pomiędzy
następcami prawnymi Stron.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi OWZ
oraz
w
Zamówieniu
zastosowanie
mają
powszechnie
obowiązujące
przepisy
prawa
polskiego oraz zgodnie z tym prawem ich
postanowienia powinny być interpretowane.
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