OGÓLNE WARUNKI UMOWY
Postanowienia ogólne
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§1
Sprzedającym jest Zakład Urządzeń Techniki Powietrza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach (41 - 400 Mysłowice ul.
Rzemieślnicza 38-40), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000071315, NIP 222-07-32-924, REGON 277672609
(zwana dalej jako AEROTECH).
Głównym przedmiotem działalności gospodarczej AEROTECH jest sporządzanie dokumentacji, produkcja i sprzedaż urządzeń oraz systemów suchego odpylania
dla różnych branż i gałęzi przemysłu (zwane dalej produktami), a także dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotowych urządzeń, jak również ich serwis.
Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach umowy (dalej jako OWU) jest mowa o umowie sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedającego, należy przez
to rozumieć również umowy obejmujące sporządzanie dokumentacji, produkcję, dostawę, montaż oraz uruchomienie sprzedawanych produktów.
Kupującym (zwanym dalej Zamawiającym) jest podmiot nabywający produkt lub usługę oferowaną przez AEROTECH.
AEROTECH oraz Zamawiający określani są w niniejszych ogólnych warunkach umowy – Stronami.
§2
Niniejsze OWU stanowią integralną część umów sprzedaży produktów oferowanych przez AEROTECH, a także świadczonych przez AEROTECH usług, w tym
sporządzania dokumentacji, produkcji, dostawy, montażu i serwisu przedmiotowych produktów, a zawieranych pomiędzy AEROTECH a Zamawiającym.
W razie rozbieżności pomiędzy ustaloną indywidualnie przez strony treścią umowy sprzedaży a niniejszymi OWU w zakresie, w którym istnieje przedmiotowa
rozbieżność, strony są związane treścią umowy.
Zamawiający oświadcza, że niniejsze OWU zostały wydawane Zamawiającemu przed zawarciem umowy sprzedaży oraz że Zamawiający przed zawarciem
umowy, w tym w szczególności przed otrzymaniem potwierdzenia przyjętego przez AEROTECH zamówienia, zapoznał się z ich treścią. Zamawiający składając
zamówienie poświadcza, że niniejsze OWU zna i akceptuje.
Zamawiający oświadcza ponadto, że został poinformowany przed zawarciem umowy sprzedaży, że niniejsze OWU są także dostępne na stronie internetowej
AEROTECH www.aerotech.com.pl, w siedzibie AEROTECH w Mysłowicach, jak również - na życzenie Zamawiającego - mogą zostać Zamawiającemu w
każdej chwili przesłane przez AEROTECH pocztą elektroniczną, faksem lub przy pomocy operatora pocztowego, przez co Zamawiający może z łatwością mieć
wgląd do ich treści.
OWU mogą być zmienione przez AEROTECH w każdej chwili. Wejście w życie zmienionych OWU następuje z ogłoszeniem ich na stronie internetowej
www.aerotech.com.pl. Wszelkie zmiany OWU nie dotyczą zamówień / umów zawartych wcześniej, tj. przed ogłoszeniem ich na stronie internetowej
AEROTECH.
Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych w OWU nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność i
wykonalność pozostałych postanowień OWU.
Strony wyłączają zastosowanie ewentualnych wzorców umów Zamawiającego (w szczególności ogólnych warunków i wzorów umów oraz regulaminów).
Wszystkie odstępstwa od OWU są możliwe jedynie za wyraźną pisemną zgodą AEROTECH.
§3
Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez AEROTECH na potrzeby wystawiania faktur, statystyki handlowej oraz marketingu
produktów i usług zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2014 r.; Dz.U. z 2014 r., poz.
1182). Zamawiający wyraża również zgodę na otrzymywanie od AEROTECH informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w
szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 15 października 2013
r.; Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).
§4
Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej www.aerotech.com.pl oraz w katalogach, cennikach i prospektach AEROTECH (w tym informacje o
parametrach technicznych, wymiarach, masie, kształcie, itp. oferowanych do sprzedaży produktów) nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień lub zapytań ofertowych.
AEROTECH zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian asortymentu oferowanych produktów oraz rodzaju świadczonych usług.
Umieszczenie informacji o produkcie lub usłudze na stronie internetowej AEROTECH, w katalogach, cennikach i prospektach nie jest równoznaczne z ich
dostępnością.

Zamówienia / umowy
§5
W celu rozpoczęcia procedury zawarcia umowy Zamawiający może złożyć zapytanie ofertowe dotyczące możliwości i warunków sprzedaży danego produktu lub
wykonania danej usługi. W przypadku otrzymania zapytania AEROTECH prześle Zamawiającemu niewiążącą ofertę lub informację handlową.
2. AEROTECH nie ponosi odpowiedzialności za informacje uzyskane przez Zamawiającego ustnie, szczególnie telefonicznie, ponieważ informacje udzielone w tej
formie nie są wiążące. Odpowiedzialność za planowanie, doradztwo, opracowanie i inne wskazówki AEROTECH ponosi wyłącznie wtedy, gdy przyjmie na siebie
tego rodzaju odpowiedzialność w potwierdzeniu zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany samodzielnie lub za pośrednictwem specjalistów, sprawdzić
uzyskane wskazówki pod kątem przydatności produktu lub / i usługi do określonego przez niego celu.
3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Zamawiającego oraz potwierdzenie przedmiotowego zamówienia przez AEROTECH.
Zamawiający składa zamówienie za pośrednictwem operatora pocztowego, poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony przez Strony sposób.
4. Za datę złożenia zamówienia uznaje się datę doręczenia listu lub odebrania poczty elektronicznej, a nie datę wystawienia zamówienia.
5. Po otrzymaniu zamówienia AEROTECH sprawdza dostępność produktów i możliwość realizacji zamówienia, a następnie przesyła Zamawiającemu potwierdzenie
zamówienia za pośrednictwem operatora pocztowego, poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony przez Strony sposób. W przypadku braku dostępności
zamawianego produktu lub innych problemów z realizacją zamówienia, AEROTECH niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego za pośrednictwem
operatora pocztowego, poczty elektronicznej lub telefonicznie.
6. W celu sprawdzenia możliwości realizacji zamówienia, AEROTECH może zażądać od Zamawiającego dodatkowych informacji lub niezbędnej dokumentacji
technicznej. AEROTECH nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zamawiającego.
7. Umowa nie zostaje zawarta przed uzgodnieniem między Stronami wszystkich istotnych jej elementów, w tym przede wszystkim przedmiotu zamówienia oraz
ceny.
8. Umowa pomiędzy Stronami zostaje zawarta po złożeniu Zamawiającemu przez AEROTECH oświadczenia o potwierdzeniu zamówienia do realizacji, chyba że
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi AEROTECH, że nie zamierza zawierać umowy na warunkach przewidzianych w otrzymanym potwierdzeniu zamówienia.
9. W razie wątpliwości poczytuje się, że umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia z uwzględnieniem niniejszych OWU,
chyba że Strony postanowią inaczej.
10. Niezależnie od trybu zawarcia umowy AEROTECH ma prawo dokonać korekt oczywistych pomyłek lub nieścisłości w zamówieniu Zamawiającego.
AEROTECH powiadamia Zamawiającego o wprowadzeniu korekt przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku braku zgody na korektę
ze strony Zamawiającego nie dochodzi do zawarcia umowy. Brak odpowiedzi Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczne ze zgodą na
realizację zamówienia skorygowanego przez AEROTECH.
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§6
Ceny produktów oraz innych usług świadczonych przez AEROTECH uwidocznione w cennikach AEROTECH nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego i mają wyłącznie znaczenie informacyjne. AEROTECH wskazuje ostateczną wartość ceny w potwierdzeniu zamówienia. Przy nieprzewidzianym
wzroście kosztów AEROTECH zastrzega sobie prawo do uzasadnionej zmiany cen, również dla już istniejących zamówień.
Terminy płatności zostaną wskazane w potwierdzeniu zamówienia lub na dokumencie właściwej faktury VAT.
Termin realizacji zamówienia / umowy rozpoczyna swój bieg od wyjaśnienia wszystkich wątpliwości technicznych i handlowych, dostarczenia kompletnej i
czytelnej dokumentacji oraz wpłacenia przez Zamawiającego przedpłaty, jeżeli takowa została uzgodniona przez strony.
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Terminy realizacji zamówienia / umowy mogą ulec zmianie w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji technicznej
koniecznej do realizacji zamówienia.
W przypadku dodatkowych prac niezawinionych przez AEROTECH, związanych ze zmianami / błędami w dokumentacji technicznej, termin zakończenia prac
ulega przesunięciu o czas związany z poprawieniem dokumentacji i / lub wykonaniem dodatkowej / zastępczej dokumentacji, za co AEROTECH ustali wysokość
dodatkowych kosztów.
Za przestoje oraz zmiany materiałowe wynikłe z błędów w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, AEROTECH obciąży Zamawiającego powstałymi
stratami.
AEROTECH zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu wykonywania prac w przypadku braku frontu robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
§7
AEROTECH może udzielić Zamawiającemu odroczonego terminu płatności zamówienia (kredyt kupiecki) na warunkach określonych w umowie.
Przed udzieleniem Zamawiającemu kredytu kupieckiego AEROTECH może wystąpić do Zamawiającego o przedstawienie dokumentów finansowych
potwierdzających dobrą kondycję finansową przedsiębiorstwa Zamawiającego. W przypadku wątpliwości co do rzetelności płatniczej Zamawiającego,
AEROTECH może odmówić realizacji zamówień z odroczonym terminem płatności.
W przypadku większej ilości zamówień AEROTECH może ustalić dla Zamawiającego indywidualny limit kredytu kupieckiego według własnej oceny. W celu
zabezpieczenia należytej realizacji płatności za dostawę produktów AEROTECH może zażądać określonych przez siebie zabezpieczeń (w tym w szczególności
oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie kodeksu postępowania cywilnego, gwarancji bankowej, weksla itp.). W takim wypadku kredyt kupiecki
zostanie udzielony po otrzymaniu przez AEROTECH oryginału dokumentu potwierdzającego udzielenie zabezpieczenia. Jeżeli wartość brutto (netto + VAT)
zobowiązania Zamawiającego względem AEROTECH z tytułu zamówień, za które AEROTECH nie otrzymał jeszcze zapłaty (zarówno zrealizowanych, jak i w
trakcie realizacji) oraz składanego zamówienia przekroczy limit kredytu kupieckiego ustalonego dla Zamawiającego, AEROTECH ma prawo nie przyjąć
kolejnego zamówienia Zamawiającego do momentu uregulowania przez Zamawiającego płatności względem AEROTECH w takim zakresie, aby limit kredytu
kupieckiego nie był przekroczony.
Przez zapłatę ceny, w tym uiszczenia zadatku, Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego AEROTECH wskazanego na właściwej fakturze VAT.
Zamawiający upoważnia AEROTECH do wystawiania faktur VAT bez podpisu.
Zobowiązania z tytułu zapłaty ceny nie mogą być potrącane z wierzytelnościami przysługującymi w stosunku do AEROTECH.
§8
Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku powstania po stronie Zamawiającego opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego, AEROTECH może żądać
odsetek umownych w wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP.
W przypadku, gdy Zamawiający opóźni się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz AEROTECH, AEROTECH ma również prawo do
natychmiastowego wstrzymania dalszych dostaw produktów oraz odmowy przyjmowania kolejnych zamówień - do czasu uregulowania zadłużenia wraz z
odsetkami. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem dostaw produktów, w tym w szczególności koszty magazynowania i ubezpieczenia produktów, ponosi
Zamawiający.
W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie terminowego wywiązania się przez Zamawiającego z jego zobowiązań, AEROTECH
zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw produktów oraz odmowy przyjmowania nowych zamówień do chwili udzielenia odpowiedniego zabezpieczenia
zapłaty.
§9
Strony mogą zastrzec w umowie zadatek na poczet ceny zamawianego przez Zamawiającego produktu. W przypadku zastrzeżenia przez Strony zadatku, umowa
sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że zadatek zostanie w ustalonym przez Strony terminie uiszczony przez Zamawiającego.
Jeżeli Zamawiający nie uiści w terminie umówionego zadatku, umowa nie dochodzi do skutku. Ewentualna wpłata przez Zamawiającego zadatku po pierwotnie
ustalonym przez Strony terminie jego zapłaty powoduje zawarcie umowy z datą zapłaty zadatku i na warunkach określonych przez strony w pierwotnym
potwierdzeniu zamówienia, z tym że AEROTECH nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dochowania pierwotnych warunków umowy z przyczyn nie
leżących po jego stronie, w tym w szczególności za niemożność dochowania ustalonego przez Strony terminu dostawy produktu, ewentualnie jego montażu i
uruchomienia, w związku ze zwłoką Zamawiającego w rozpoczęciu terminu obowiązywania umowy.
W przypadku określonym w ust. 2, AEROTECH może również odmówić realizacji umowy na warunkach pierwotnie ustalonych przez Strony. W tym wypadku
AEROTECH niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o odmowie realizacji umowy i zwróci Zamawiającemu wartość nominalną uiszczonej kwoty zadatku w
terminie 7 dni od złożonego oświadczenia, po potrąceniu poniesionych kosztów. Zwrotu zadatku AEROTECH dokona na rachunek bankowy, z którego
Zamawiający wykonał przelew kwoty zadatku lub inny rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
§10
Terminy dostaw określone w cennikach, na stronie internetowej, w katalogach, prospektach i innych materiałach AEROTECH mają charakter orientacyjny. W
potwierdzeniu zamówienia podaje dokładny, wiążący Strony, termin dostawy.
Strony mogą ustalić, że na Zamawiającym ciąży obowiązek odbioru zakupionego produktu. W takim wypadku Zamawiający zobowiązany jest do odbioru
produktu w terminie ustalonym przez Strony i podanym w potwierdzeniu zamówienia.
W przypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z odbioru zamówionego produktu lub braku współdziałania w odbiorze produktu, jak również w przypadku
odmowy odbioru produktu dostarczonego Zamawiającemu przez AEROTECH, AEROTECH może obciążyć Zamawiającego kosztami podjętej próby
dostarczenia produktu (w tym kosztami transportu) oraz zryczałtowanymi kosztami jego magazynowania (przechowywania) w wysokości …. PLN dziennie.
Jeżeli wartość szkody przekroczy określoną w ust. 3 wartość zryczałtowanych kosztów przechowania, AEROTECH może zażądać odszkodowania
uzupełniającego.
W przypadku określonym w ust. 3, Zamawiający może odebrać przedmiot zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z AEROTECH nowego terminu jego wydania
lub dostawy. AEROTECH może odmówić wydania lub dostawy zamówionego produktu w przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności, o
których mowa w ust. 3 i 4 oraz wartości ceny produktu (umowne prawo zatrzymania).
AEROTECH nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia, jeżeli opóźnienie wynika z działania siły wyższej lub zdarzenia, za które nie
ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności opóźnienia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
W przypadku przekroczenia przez AEROTECH umówionego terminu dostawy zamówionego produktu, Zamawiający wyznaczy AEROTECH dodatkowy, realny
termin realizacji dostawy.
§11
Zamawiający ma obowiązek sprawdzić zamówiony produkt w chwili jego wydania przez Sprzedającego (ewentualnie jego montażu i / lub uruchomienia) pod
kątem zgodności z umową, jego kompletności i prawidłowego działania.
Z chwilą wydania Zamawiającemu zamówionego produktu na Zamawiającego przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu.
Jeżeli rzecz sprzedana ma być na życzenie Zamawiającego przesłana przez AEROTECH do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia określonym w
umowie, wydanie zamówionego produktu Zamawiającemu zostanie dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia produktu na miejsce przeznaczenia AEROTECH
powierzy ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.
§12
AEROTECH zastrzega sobie własność zamówionych przez Zamawiającego standardowych produktów (produkowanych seryjnie, bez modyfikacji indywidualnie
uzgodnionych przez Strony w umowie) do czasu ich wydania Zamawiającemu.
W przypadkach określonych w §10 ust. 3 w stosunku do produktów standardowych (produkowanych seryjnie, bez modyfikacji indywidualnie uzgodnionych przez
Strony w umowie), po upływie 14 dni od daty umówionego terminu przekazania Zamawiającemu zamówionego produktu, AEROTECH ma prawo odstąpić od
umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy sprzedaży nie zwalnia Zamawiającego od obowiązku zwrotu AEROTECH należności określonych §10 ust. 3 i 4 w
wysokości naliczonej do daty odstąpienia.
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Własność wyprodukowanych przez AEROTECH niestandardowych produktów zamówionych przez Zamawiającego (których parametry były przez Strony
uzgadniane indywidualnie) przechodzi na Zamawiającego z chwilą zawarcia umowy, ewentualnie z chwilą ich wytworzenia lub sprowadzenia przez
AEROTECH.
§13
Zamawiającemu nie przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia.
Zamówienie w żadnym wypadku nie może zostać wycofane bez uprzedniej pisemnej zgody AEROTECH.
Zamawiający ponosi wobec AEROTECH odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówienia po
zawarciu umowy.

4.

Rezygnacja Zamawiającego z całości lub części zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia lub zawarciu umowy, jak również wprowadzenie zmian na
wniosek Zamawiającego nie będzie uwzględniane, chyba że AEROTECH jednoznacznie wyrazi pisemnie na to zgodę.

5.

W przypadkach uzasadnionych AEROTECH zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub jej części bez konieczności podawania przyczyny.

Gwarancja
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§14
AEROTECH może udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości sprzedanego produktu wyłącznie poprzez złożenie oświadczenia gwarancyjnego na osobnym
dokumencie gwarancji i na warunkach w dokumencie tym określonych. AEROTECH nie składa oświadczeń gwarancyjnych na stronach internetowych, w
reklamach, w katalogach, cennikach, prospektach, itp.
W przypadku opisanym w ust. 1, AEROTECH wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny wraz z przekazaniem zamówionego produktu.
Strony wyłączają odpowiedzialność AEROTECH z tytułu rękojmi.

Reklamacje
§15

1.
2.

Jakiekolwiek reklamacje nie powodują odroczenia terminu płatności i mogą być składane wyłącznie w formie i w terminach określonych w niniejszym paragrafie.
O ewentualnych wadach jakościowych produktu / usługi Zamawiający zobowiązany jest poinformować AEROTECH w formie pisemnej niezwłocznie, nie
później jednakże niż 3 dni od identyfikacji wady. Zawiadomienie o wadach dostarczonego produktu / wykonanej usługi należy wysłać przed upływem tego
terminu listem poleconym, faksem lub drogą elektroniczną.

3.

Przy uzasadnionej, terminowej reklamacji zgodnie z decyzją AEROTECH albo powstałe wady zostaną naprawione, albo dostarczony zostanie nowy produkt,
wolny od wad.

4.

Zamawiający umożliwi przedstawicielom AEROTECH dokonania oględzin i badania produktu / usługi uznanej przez Zamawiającego za wadliwy w każdym
czasie od chwili zgłoszenia wady do momentu rozpatrzenia reklamacji.
W razie wymiany wyrobu lub usunięcia wady Zamawiającemu nie przysługuje żądanie ewentualnego odszkodowania.
AEROTECH może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy wyrób został niewłaściwie eksploatowany, zastosowany lub przetworzony przez Zamawiającego.
AEROTECH nie odpowiada za wady wynikające z niewłaściwego transportu, magazynowania, montażu, względnie uruchamiania przez Zamawiającego lub
osoby trzecie, normalnego zużycia, błędne lub niedbałe obchodzenie się z przedmiotem dostawy, za skutki nieodpowiednich lub niedopuszczonych przez
AEROTECH zmian, modyfikacji, nieautoryzowanych prac naprawczych wykonywanych przez Zamawiającego lub osoby trzecie, korzystanie z części
zamiennych. To samo dotyczy usterek, które tylko nieznacznie wpływają na wartość lub przydatność wyrobu.
AEROTECH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki lub wadliwe działanie produktu spowodowane zużyciem produktu w związku z jego
eksploatacją.

5.
6.
7.

8.
9.

AEROTECH nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie produktu, jeżeli Zamawiający nie przestrzegał zasad i wymagań wskazanych w przekazanej mu
instrukcji obsługi produktu, specyfikacji technicznej - w zakresie instalacji i eksploatacji produktu, albo używał go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Odpowiedzialność
1.
2.

3.

§16
AEROTECH nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z
okoliczności spowodowanych siłą wyższą.
Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od AEROTECH, w szczególności pożary, powodzie i inne klęski żywiołowe, wojny, strajki,
zamieszki, demonstracje, przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców, energii, materiałów i komponentów oraz inne nieprzewidziane zakłócenia, w
szczególności okoliczności leżące po stronie podwykonawców, importerów, przewoźników, decyzje organów administracji publicznej, zmiany prawa i inne
podobne okoliczności.
Odpowiedzialność AEROTECH za szkody wyrządzone Zamawiającemu (niezależnie od podstaw prawnych) jest ograniczona do wartości zamówienia, którego
niewykonanie lub nienależyte wykonanie było przyczyną szkody. Dotyczy to również szkód powstałych w wyniku wad produktów. AEROTECH odpowiada
wyłącznie za szkody rzeczywiste. AEROTECH nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Zamawiający w przypadku, gdyby nie poniósł
szkody (utracone korzyści).

Kary umowne
1.

2.
3.

§17
Zamawiający zapłaci AEROTECH kary umowne w następujących przypadkach:
1) za zwłokę w odbiorze wykonanego produktu / usługi w wysokości 0,1 % wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki;
2) w razie przerwania prac z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający lub w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które AEROTECH nie
ponosi odpowiedzialności, 25% wartości umowy netto
3) w wysokości 25 % wartości umowy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
AEROTECH może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone kary umowne.
W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiający będzie
ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC.

Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

§18
Zamawiający nie ma prawa do przeniesienia swych praw lub obowiązków na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody AEROTECH.
Wszelkie ustne ustalenia między Stronami wiążą dopiero z chwilą potwierdzenia ich przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych na podstawie niniejszych OWU rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby AEROTECH.
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