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TOWARY
§ 1 Postanowienia ogólne
1.

2.

W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest dostawa lub sprzedaż Towarów, do Umowy tej, oprócz postanowień
zawartych w OWZ, zastosowanie znajdą postanowienia określone w niniejszym Załączniku nr 1 do OWZ (zwanym
dalej: „Załącznikiem nr 1”).
Wszystkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w OWZ lub w Załączniku nr 1 do OWZ.

§ 2 Dostawa Towarów
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Dostawca dostarczy Towar zgodny z Zamówieniem do siedziby WAVIN albo do innego miejsca wskazanego w
Zamówieniu lub w Ofercie Dostawcy, w terminie określonym w Zamówieniu lub w Ofercie Dostawcy, na zasadach
określonych w formule DDP [Delivered Duty Paid] Incoterms 2010. W przypadku, gdy w Zamówieniu lub w Ofercie
Dostawcy nie będzie wskazanego miejsca dostawy przyjmuje się, że miejscem dostawy jest siedziba WAVIN.
Dostawca nie jest uprawniony do dostawy Towarów w terminie wcześniejszym niż to wynika z Zamówienia lub
Oferty Dostawcy ani też nie jest uprawniony do dokonywania częściowych dostaw Towarów, bez uprzedniej zgody
WAVIN, wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej.
W przypadku, gdy przedmiot Dostawy ma zostać zamontowany, Dostawca ma obowiązek dokonać jego montażu
niezwłocznie po jego dostarczeniu na własny koszt.
Dostawca gwarantuje, że na Towarze (lub opakowaniu jednostkowym Towaru) będzie znajdować się informacja o
producencie Towaru oraz specyfikacja Towaru (indeks Towaru), a także wszelkie inne informacje wymagane
obowiązującymi przepisami prawa.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z załadunkiem, transportem Towarów.
W przypadku skierowania przez WAVIN do Dostawcy prośby o dostawę w późniejszym terminie, niż wskazany w
Umowie, Dostawca jest zobowiązany do składowania Towarów w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo,
odpowiedniego zapakowania Towaru i jego oznaczenia w sposób wskazujący, że są przeznaczone dla WAVIN.
WAVIN zwróci Dostawcy konieczne, uzasadnione koszty poniesione w związku z działaniami podjętymi zgodnie ze
zdaniem poprzedzającym.

§ 3 Odbiór Towarów
1.

Po dostarczeniu przez Dostawcę Towaru do miejsca dostawy, WAVIN sprawdzi – w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia Towarów - wyłącznie zgodność asortymentową i ilość Towaru z Zamówieniem lub z Ofertą Dostawcy, a
także, czy
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dostarczony Towar nie zawiera uszkodzeń zewnętrznych. Do odbioru Towarów bez zastrzeżeń dojdzie w przypadku
niezgłoszenia przez WAVIN zastrzeżeń w okresie wskazanym w zdaniu poprzednim. Potwierdzenie przez WAVIN
otrzymania Towarów na dokumencie WZ nie stanowi odbioru Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego.
3. Strony ustalają, że w momencie odbioru Towarów WAVIN nie jest zobowiązany sprawdzać jakości dostarczonych
Towarów. W zakresie jakości Towarów za wiążące Strony przyjmują zapewnienia i oświadczenia Dostawcy
wskazane w § 4 ust. 1, 2, 3 niniejszego Załącznika nr 1. Brak sprawdzenia przez WAVIN jakości dostarczonych
Towarów nie powoduje dla WAVIN żadnych ujemnych konsekwencji prawnych, w szczególności nie wyłącza
uprawnień WAVIN wobec Dostawcy z tytułu rękojmi za wady dostarczonych Towarów ani też z tytułu gwarancji.
4. W przypadku, gdy w trakcie odbioru WAVIN stwierdzi braki ilościowe albo uszkodzenia zewnętrzne Towaru lub
niezgodność asortymentową Towaru (dalej: „Wadliwy Towar”), WAVIN wezwie Dostawcę do dostarczenia (na
koszt i ryzyko Dostawcy) brakującego Towaru albo Towaru niewadliwego (pełnowartościowego) oraz do odbioru
Wadliwego Towaru i to w terminie 7 dni od otrzymania wezwania WAVIN.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w dodatkowym terminie, o którym mowa § 3 ust.
3 Załącznika nr 1, WAVIN ma prawo, w ciągu kolejnych 7 dni odstąpić od całości lub części Umowy. Powyższe nie
wyłącza prawa WAVIN do dochodzenia od Dostawcy kary umownej wskazanej w art. 7 ust. 2 OWZ.
6. Własność Towaru przechodzi na WAVIN z chwilą odbioru Towaru lub z chwilą dokonania przez WAVIN płatności,
jeśli nastąpi przed dokonaniem odbioru Towaru – w tym przypadku Dostawca (a) jest zobowiązany do zapewnienia
oznaczenia produktu jako należącego do WAVIN i (b) nie może dochodzić od WAVIN żadnych roszczeń związanych
z zapewnieniem jego bezpiecznego składowania.
Ryzyko utraty, zniszczenia czy uszkodzenia Towaru przechodzi na WAVIN z chwilą przejścia tytułu własności Towaru na
WAVIN i odbioru Towaru. W przypadku gdy Towar wymaga zamontowania przez Dostawcę, niezależnie od zdania
powyższego, ryzyko utraty, zniszczenia czy uszkodzenia ponosi Dostawca do momentu montażu Towaru i do jego
akceptacji przez WAVIN lub jego wprowadzenia do użytku.
2.

§ 4 Zapewnienia Dostawcy
1.

2.

3.

4.

Dostawca zapewnia, że dostarczony Towar będzie posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub – w przypadku,
gdy dostarczony Towar nie jest objęty żadną Polską Normą – Aprobatę Techniczną wydaną przez właściwy instytut
(o ile od Towaru wymaga się posiadania Aprobaty Technicznej), a w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi
przepisami jest obowiązany posiadać deklarację właściwości użytkowych, również tę deklarację. Dostawca na każde
żądanie WAVIN przedłoży mu wskazane w zdaniu poprzednim dokumenty.
Dostawca zapewnia, że Towar spełnia wszelkie wymagania związane z wprowadzaniem Towaru do obrotu
handlowego na terenie Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej, w tym jest oznakowany zgodnie z
przepisami polskimi oraz unijnymi, a także gwarantuje, że Towar nie jest produktem niebezpiecznym w rozumieniu
Kodeksu cywilnego.
Dostawca zapewnia, że dostarczony Towar:
a) jest wykonany bez wad,
b) nadaje się do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem i jest gotowy do użycia,
c) jest jego wyłączną własnością i nie jest obciążony żadnymi prawami podmiotów trzecich,
d) jest zgodny z przedstawionymi próbkami lub wzornikami,
e) posiada wszelkie niezbędne instrukcje umożliwiające używanie Towaru samodzielnie,
f)
zawiera wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak specyfikacje, certyfikaty (gwarancji oraz jakości),
atesty, rysunki, podręczniki użytkowania, spisy części zamiennych oraz informacje dotyczące
konserwacji,
g) spełnia pod każdym względem wiążące i obowiązujące wymogi, regulacje oraz europejskie dyrektywy
(takie jak oznakowanie CE i EMC oraz zasady dotyczące REACH) w zakresie ich projektu, składu oraz
jakości.
Dostawca w okresie zwykłej żywotności Towaru, co najmniej przez 10 lat od dnia dostawy, będzie utrzymywał zapas
części zamiennych do Towaru, które będą sprzedawane i dostarczane na jednakowych warunkach jak Towar.

§ 5 Kontrola jakości
WAVIN ma możliwość bieżącej kontroli jakości produkcji Towaru w odniesieniu do zapewnień jakościowych złożonych
WAVIN przez Dostawcę. WAVIN zastrzega sobie prawo dokonania audytu u Dostawcy w celu sprawdzenia czy Towar
jest produkowany i testowany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, oraz czy
posiada właściwości określone w deklaracji właściwości użytkowych.
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§ 6 Odpowiedzialność Dostawcy
1.

Dostawca udziela gwarancji na dostarczony przez siebie Towar na okres 2 lat, liczonych od dnia odebrania Towaru
przez WAVIN bez zastrzeżeń, na warunkach określonych w niniejszym § 6 Załącznika nr 1.
2. W przypadku wykrycia wady przez WAVIN, WAVIN powiadomi na piśmie Dostawcę o zaistniałych wadach (tj.
dokona zgłoszenia reklamacyjnego). W przypadku wykrycia wady przez klienta WAVIN i zgłoszenia jej WAVIN,
WAVIN powiadomi na piśmie Dostawcę o zaistniałych wadach Towaru, przekazując jednocześnie Dostawcy
zgłoszenie reklamacyjne klienta WAVIN.
3. Dostawca usunie wady Towaru zgłoszone przez WAVIN lub klienta WAVIN w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przez Dostawcę zgłoszenia reklamacyjnego.
4. W przypadku wystąpienia wad Towaru uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających funkcjonowanie
przedsiębiorstwa albo gospodarstwa domowego klienta WAVIN, zagrażającej bezpieczeństwu zakładu WAVIN,
mieniu WAVIN, życiu lub zdrowiu osób, Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wady niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili poinformowania przez WAVIN o wadzie.
5. Przez usunięcie wad, o którym mowa w niniejszym § 6 Załącznika nr 1, Strony rozumieją naprawę Towaru lub
wymianę Towaru na rzecz wolną od wad, według uznania WAVIN.
6. W przypadku nieusunięcia wad w terminie wskazanym w § 6 ust. 3 Załącznika nr 1, Dostawca zapłaci WAVIN karę
umowną odpowiednio w wysokości 2 % Ceny wadliwego Towaru - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
7. W przypadku nieusunięcia wad terminie wskazanym w § 6 ust. 4 Załącznika nr 1, Dostawca zapłaci WAVIN karę
umowną w wysokości 0,2 % Ceny wadliwego Towaru - za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
8. Jeżeli Dostawca zaniecha usunięcia wad, bezzasadnie odmówi usunięcia wad lub będzie w opóźnieniu z usunięciem
wad, WAVIN będzie uprawniony – bez odrębnego wezwania – w każdym wypadku na koszt i ryzyko Dostawcy: do
usunięcia wad Towaru we własnym zakresie albo zlecenia wykonania zastępczego, bez konieczności uzyskania
upoważnienia sądu albo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w terminie 7 dni od dnia bezskutecznego
upływu terminu na usunięcie wad.
9. W przypadku skierowania do WAVIN przez klientów WAVIN innych roszczeń związanych z wadliwością Towaru
(w tym roszczeń odszkodowawczych), WAVIN niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Dostawcę, zaś Dostawca
zwolni WAVIN z wszelkiej odpowiedzialności związanej z wadliwością Towaru, w szczególności zaspokoi
roszczenia klientów WAVIN, jak również szkody poniesione przez WAVIN w związku z roszczeniami klientów
WAVIN.
10. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez klienta WAVIN roszczeń związanych z wadliwością
dostarczonego Towaru, Dostawca niezwłocznie przystąpi do procesu po stronie WAVIN i doprowadzi do zwolnienia
WAVIN z udziału w procesie.
11. W przypadku, gdyby okazało się, że dostarczony Towar jest produktem niebezpiecznym w rozumieniu art. 449 1
Kodeksu cywilnego, Dostawca zobowiązany będzie odebrać, na pierwsze wezwanie WAVIN lub klienta WAVIN,
taki Towar na własny koszt oraz pokryć wszelkie szkody i koszty poniesione przez WAVIN lub klienta WAVIN w
związku z tym Towarem.
12. Niezależnie od uprawnień gwarancyjnych, Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
dostarczonego Towaru określoną w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność Dostawcy wobec WAVIN z tytułu
rękojmi za wady wygasa po upływie 3 lat liczonych od dnia odbioru Towaru przez WAVIN bez zastrzeżeń.
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