OGÓLNE WARUNKI UMÓW
stosowane przez
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe SCANBET sp. z o.o.
z siedzibą w Chociwlu
15.
I. Postanowienia ogólne
1.

2.

Niniejsze ogólne warunki umów (OWU) stosowane są we wszelkich umowach
zawieranych z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym „SCANBET”
spółka z o. o. (dalej przywoływaną jako SCANBET lub Sprzedawca) z siedzibą
w Chociwlu, ul. Fabryczna 1, 72-130 Chociwel, Sąd Rejonowy SzczecinCentrum w Szczecinie pod numerem KRS nr 0000148193, NIP 955-12-64-828,
kapitał zakładowy 200.880 zł, o ile co innego nie wynika z danej umowy
zawartej pomiędzy SCANBET a Zamawiającym.
OWU mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami zakupu stosowanymi
przez Zamawiającego.
16.

II. Ceny i płatności
3.
4.

5.

6.

7.

Wszystkie ceny są cenami netto, które zostaną powiększone o podatek od
towarów i usług stosownie do obowiązujących przepisów.
W każdym przypadku, w razie powzięcia przez SCANBET wiarygodnej
informacji o istotnym pogorszeniu sytuacji finansowej Zamawiającego lub
zagrożeniu Zamawiającego niewypłacalnością, SCANBET może uzależnić
dostawę od dokonania przez Zamawiającego przedpłaty, zaliczki lub złożenia
innego zabezpieczenia.
Zamawiający nie może potrącać jakichkolwiek swoich wierzytelności w
stosunku do SCANBET z wierzytelnościami SCANBET w stosunku do
Zamawiającego z tytułu umów sprzedaży.
W razie braku terminowej zapłaty za dostarczone produkty, SCANBET może
wstrzymać się z produkcją lub dostarczeniem zamówionych towarów.
Wstrzymanie realizacji umowy trwa do dnia otrzymania zaległych płatności i
nie stanowi naruszenia zawartej umowy oraz nie stanowi podstawy dla
jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego.
Złożenie reklamacji przez Zamawiającego nie ma wpływu na termin płatności
i cenę za sprzedawany towar.

17.

18.
19.
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III. Dokumentacja techniczna i produkcja
8.

9.

Jeżeli po wyprodukowaniu prefabrykatu zostanie stwierdzony błąd powstały
z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność (np. błąd w
dokumentacji technicznej), to wówczas Zamawiający pokryje wartość
prefabrykatu plus koszt jego utylizacji, ustalony ryczałtowo na 22% jego
wartości, chyba że Zamawiający sam przejmie na siebie utylizację tego
prefabrykatu lub wykorzysta go w inny sposób.
SCANBET nie bierze odpowiedzialności za przydatność, poprawność i
kompletność dostarczonej mu dokumentacji technicznej ani za skutki
wykonania produktów lub prac według błędnej dokumentacji.

21.

22.

IV. Reklamacje i jakość towarów
23.
10. SCANBET udziela gwarancji jakości produktów na okres nie dłuższy niż 3 lata,
konkretny okres gwarancji w stosunku do danego produktu jest każdorazowo
uzgadniany z Zamawiającym w Umowie lub jej załącznikach (np. w ofercie
SCANBET). Gwarancja rozpoczyna się w dniu dostawy towaru. Wyłącza się
stosowanie przepisów o rękojmi, a świadczenia gwarancyjne są jedynymi
przysługującymi Zamawiającemu w przypadku stwierdzenia wad
dostarczonych produktów.
11. SCANBET zapewnia, że sprzedawane przez niego towary są zgodne z zapisami
ujętymi załączniku WARUNKI TECHNICZNE ORAZ KLASY WYKONANIA
ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH W SCANBET. W przypadku, gdy do
danej Umowy nie zostanie dołączony i podpisany załącznik, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym, SCANBET zapewnia, że sprzedawane towary
zgodne są z wymogami określonymi w przepisach prawa powszechnie
obowiązującego. Gwarancja nie obejmuje właściwości produktów zawartych
tylko w informacji reklamowych oraz przekazach marketingowych SCANBET.
12. Wady nieistotne, tj. takie, które nie powodują, że towar nie może być
zastosowany zgodnie z przeznaczeniem, nie stanowią podstawy do odmowy
odbioru towaru.
13. Z tytułu gwarancji SCANBET:
a.
Usunie wadę – jeśli wada nadaje się do usunięcia i usunięcie jej
jest technologicznie oraz ekonomicznie uzasadnione.
b. Obniży cenę wadliwego produktu proporcjonalnie do stopnia jego
wadliwości – gdy produkt nadaje się do umówionego użytku a
wada nie nadaje się do usunięcia lub jej usunięcie nie jest
technologicznie lub ekonomicznie uzasadnione.
c.
Wymieni wadliwy produkt na nowy – gdy nie nadaje się on do
umówionego użytku a usunięcie wady nie jest możliwe albo nie
jest technologicznie lub ekonomicznie uzasadnione.
14. Realizacja uprawnień wskazanych w pkt 13 powyżej nastąpi w terminie 30
dni od dnia wpływu reklamacji do SCANBET, chyba że jest to technologicznie
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29.

30.
31.

niemożliwe – wówczas realizacja w/w uprawnień nastąpi w najszybszym
możliwym terminie. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest udostępnienie
wyrobu w stanie takim, w jakim ujawniła się wada, wraz ze szczegółowym
opisem problemu technicznego, dokumentami wyrobu i dokumentem
zakupu.
SCANBET przysługuje prawo do usunięcia lub zlecenia usunięcia
ewentualnych usterek. Niezapewnienie SCANBET realnej możliwości
usunięcia usterek przez Zamawiającego, powoduje, iż nie może on obciążać
SCANBET żadnymi kosztami związanymi z usterkami. Przez zapewnienie
realnej możliwości usunięcia usterek Strony rozumieją umożliwienie
serwisowi SCANBET usunięcie usterek w terminie ustalonym przez serwis,
mieszczącym się w czasie określonym w pkt. 14, przy czym usterki drobne,
nadające się do szybkiego usunięcia, serwis będzie, w miarę możliwości starał
się usuwać nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia.
Zamawiający wspierać będzie bezpłatnie SCANBET przy załatwianiu
formalności związanych z usuwaniem usterek; dotyczy to w szczególności
kontaktów z inwestorem, lokatorami lub użytkownikami obiektów
budowlanych.
Za wszelkie szkody i koszty wynikłe lub związane z wadliwością produktu
SCANBET odpowiada do wysokości ceny wadliwych produktów, z
zastrzeżeniem pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy umyślnej
SCANBET.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie sytuacje, gdy wada
towaru powstała i została zgłoszona w okresie ważności gwarancji oraz gdy
wada powstała z winy SCANBET, z przyczyny tkwiącej w sprzedanej rzeczy.
SCANBET nie ponosi odpowiedzialności za wady towarów powstałe po ich
połączeniu z innymi rzeczami.
SCANBET nie ponosi odpowiedzialności za odcień towarów oraz inne
właściwości fizyczne elementów betonowych dostarczonych podczas
kolejnej dostawy, które ze względu na zastosowane składniki oraz upływ
czasu mogą nie być identyczne z odcieniem lub z właściwościami wcześniej
dostarczonych towarów, chyba że Zamawiający zamawia towar klasy SB3.
Zamawiający traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
a.
Zastosowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem;
b. Braku nadzoru osoby uprawnionej podczas montażu produktu;
c.
Uszkodzenia mechanicznego produktu;
d. Samowolnego dokonywania napraw, przeróbek lub zmian
konstrukcyjnych produktu;
e. Niewłaściwego przechowywania lub transportu produktu;
f.
Gdy zaistniały inne przyczyny skutkujące wystąpieniem wad,
niezależne od SCANBET, w szczególności jeśli przyczyny te
doprowadziły do trwałych zmian jakościowych produktu.
SCANBET nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia produktu
powstałe na skutek zdarzeń losowych: pożaru, powodzi, wyładowań
elektrycznych, wojny, zamieszek, wypadków, itp.
Wszelkie wady i uszkodzenia prefabrykatów żelbetowych należy zgłaszać
niezwłocznie, nie później niż:
a.
w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady lub uszkodzenia przy
dostawie organizowanej przez SCANBET,
b. w dniu odbioru prefabrykatów żelbetowych z magazynu SCANBET
przez Odbiorcę przy odbiorze własnym transportem,
c.
przed podpisaniem dokumentów wydania z magazynu WZ.
Zamawiający zobowiązany jest zbadać towary niezwłocznie po ich
otrzymaniu. Sprawdzenie zgodności z zamówieniem dotyczy w szczególności
opisów, wymiarów dostarczonych elementów oraz elementów niezbędnych
do montażu. Złożenie przez Odbiorcę podpisu potwierdzającego odbiór
towaru na dokumencie WZ oznacza jednocześnie akceptację jakościową i
ilościową dostarczonego towaru w postaci prefabrykatów żelbetowych,
według stanu na dzień dostawy. Wszelkie reklamacje z tytułu wad
prefabrykatów żelbetowych powstałych podczas lub przed rozładunkiem, po
złożeniu podpisu Odbiorcy na dokumencie WZ nie będą przez SCANBET
uznawane za zasadne.
Dokument WZ powinien zawierać opis stanu otrzymanego towaru wraz ze
wskazaniem charakteru, miejsc uszkodzeń, ilości braków, a stan ten musi
zostać potwierdzony przez kierowcę podczas dostawy.
Szczegółowe zasady postepowania przy wypełnianiu protokołu WZ w
przypadku zaistnienia wad fizycznych opisane są w rozdziale VI poniżej.
Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wad lub uszkodzeń ukrytych, których
stwierdzenie nie jest możliwe w momencie odbioru Zamawiający zgłasza
pisemnie listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres
serwis@scanbet.com.pl.
Niedotrzymanie przez Zamawiającego terminów zgłoszenia reklamacyjnego
powoduje, że Zamawiający traci uprawnienia z gwarancji.
SCANBET zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia analizy oraz oględzin
pełnej ilości reklamowanego towaru.
SCANBET ma prawo wstrzymać się z rozpatrzeniem reklamacji do czasu
uregulowania przez Zamawiającego wszelkich wymagalnych należności, w
tym wymagalnych należności za reklamowane towary.
W przypadku braku zwrotu reklamowanych towarów do SCANBET na
Zamawiającego przechodzi odpowiedzialność za utylizację tych towarów.
SCANBET oferuje odpłatne wykonywanie napraw w przypadkach nie objętych
gwarancją oraz po upływie okresu gwarancyjnego.

V. Ograniczona odpowiedzialność SCANBET
32. SCANBET nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
zastosowaniem sprzedawanych towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
33. SCANBET nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek
nieprawidłowego montażu lub użytkowania towaru, w szczególności za
szkody powstałe w skutek niezachowania zasad określonych w rozdziale VI.B
poniżej.
34. SCANBET nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
nieprawidłowym składowaniem towaru, oraz za skutki używania
nieodpowiednich materiałów instalacyjno-montażowych, które mogą wejść
w reakcję chemiczną z elementami towaru SCANBET, w szczególności za
szkody powstałe w skutek niezachowania zasad określonych w rozdziale VI.C
poniżej.
35. SCANBET nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane przez
działania osób trzecich, siłę wyższą, w tym również wyładowania
atmosferyczne.
36. SCANBET nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty, ani szkody
wynikające z podejmowania przez Zamawiającego samodzielnych napraw lub
usuwania usterek w dostarczonym towarze, jeśli działania takie zostały
podjęte przed rozpatrzeniem reklamacji zgłoszonej na podstawie rozdziału IV
lub przed upływem terminu na realizację świadczeń gwarancyjnych
określonych w pkt. 14.
37. Górną granicą odpowiedzialności SCANBET za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania jest cena za towary, które zostały zamówione.
SCANBET nie odpowiada za utracone korzyści. Powyższe ograniczenia
odpowiedzialności wskazane w niniejszym rozdziale V nie ograniczają
odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu z winy umyślnej
SCANBET.
VI. Transport, rozładunek i składowanie prefabrykatów żelbetowych
38. Wszelkie koszty i ryzyka, w tym ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru,
przechodzą na nabywcę z chwilą postawienia towaru do jego dyspozycji w
siedzibie Zamawiającego lub dostarczenia do innego uzgodnionego miejsca
stosownie wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy.
A. Transport
39. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie prefabrykatów
żelbetowych podczas transportu spoczywa po stronie organizującej transport
i podstawiającej środek transportu w celu przewozu prefabrykatów
żelbetowych.
40. Podstawowym środkiem transportu prefabrykatów żelbetowych
wyprodukowanych i sprzedawanych przez spółkę są sprawne technicznie
samochody ciężarowe, posiadające stosowne dopuszczenia i zezwolenia ze
skrzynią ładunkową lud naczepą, które zapewniają:
a.
załadunek i rozładunek z obu stron pojazdu,
b. odpowiednią szerokość powierzchni ładunkowej – dostosowaną
do przewożonego prefabrykatu,
c.
mocowanie prefabrykatów za pomocą pasów/łańcuchów – w
zależności od gabarytu prefabrykatu,
d. osłonę prefabrykatów przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie
przekładek drewnianych, mat ochronnych pod pasy/łańcuchy.
Ponadto podłoga skrzyni ładunkowej/naczepy powinna być
płaska i pozbawiona wybrzuszeń, a powierzchnie ścian i podłogi
nie powinny zawierać ostrych krawędzi.
41. Podczas wszelkich czynności dotyczących załadunku, transportu i rozładunku
prefabrykatów żelbetowych należy stosować właściwe środki ochrony
osobistej, zgodne z obowiązującymi przepisami BHP.
42. W przypadku odbioru prefabrykatów żelbetowych z magazynów SCANBET
transportem własnym odbiorcy lub przewoźnika działającego na zlecenie
Odbiorcy prefabrykaty należy transportować w pozycji wbudowania, chyba
że SCANBET zaleca inny sposób transportu. Przewożone prefabrykaty należy
zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek ich przesunięcie lub
przewrócenie podczas transportu, zgodnie z obowiązującymi w transporcie
drogowym przepisami i normami. Wszelkie reklamacje z powodu uszkodzeń
powstałe na skutek nieprawidłowego załadunku lub zabezpieczenia
prefabrykatów podczas transportu nie będą uznawane przez SCANBET za
zasadne w przypadku przewozu transportem własnym odbiorcy.
43. Jeżeli odbiór towaru nie nastąpi w uzgodnionym terminie, po upływie 7 dni,
bez wyznaczania dodatkowego terminu, SCANBET będzie uprawniony do:
a.
domagania się wykonania umowy i zapłaty ceny, tak jakby towar
był odebrany (w tym w zakresie liczenia terminu gwarancji), oraz
naliczania
zryczałtowanych
kosztów
magazynowania
(przechowania) w wysokości 5% wartości towaru za każdy
rozpoczęty tydzień albo;
b. odstąpienia od umowy w części dotyczącej nieodebranego
towaru mocą pisemnego oświadczenia złożonego w terminie
kolejnych 14 dni.
Ewentualne odstąpienie od umowy nie pozbawia SCANBET prawa do żądania
zapłaty zryczałtowanych kosztów magazynowania towaru. Magazynowanie
towaru odbywa się na ryzyko Zamawiającego.

44. Zamawiający ma prawo przesunąć ustalony w Umowie termin dostawy lub
odbioru towaru po zawarciu umowy, po uprzednim uzgodnieniu nowego
terminu dostawy ze SCANBET. SCANBET może w uzasadnionych przypadkach
odmówić zmiany terminu realizacji dostawy lub odbioru. Dla oświadczeń obu
Stron wystarczająca jest forma dokumentowa (faks lub e-mail). SCANBET ma
prawo uzależnić zgodę na zmianę terminu odbioru towaru od pokrycia przez
Zamawiającego kosztów ich magazynowania w dodatkowym okresie
wynikającym ze zmiany terminu odbioru towarów.
45. Terminy realizacji dostawy mogą ulec wydłużeniu przez SCANBET jeśli wynika
to z następujących okoliczności:
a.
nieprzestrzegania przez Zamawiającego niniejszych OWU lub
zawartej Umowie,
b.
opóźnienia w przekazywaniu przez Zamawiającego informacji
potrzebnych do wykonania zamówienia przez SCANBET,
c.
opóźnienia ze strony dostawców SCANBET, na które SCANBET nie
miał wpływu lub jego wpływ był ograniczony,
d.
uszkodzenia towaru podczas transportu lub przeładunku,
e.
opóźnienia spowodowanego jakimkolwiek nieprzewidywalnym
zdarzeniem, w tym siłą wyższą
46. W razie opóźnienia w dostawie spowodowanego którymkolwiek z
przypadków określonych powyżej w pkt. 45, Zamawiającemu nie przysługuje
prawo do odstąpienia od umowy, odmowy przyjęcia towaru lub też
wystąpienia na tej podstawie z roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko
SCANBET.
47. Jeżeli dojazd do miejsca dostawy jest ograniczony lub utrudniony,
Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie SCANBET i
do udostępnienia SCANBET odpowiedniego zezwolenia, które umożliwi
SCANBET bezkolizyjny dojazd do miejsca dostawy, bez naruszania przepisów
o ruchu drogowym. W przypadku gdy transport zamówionego towaru
oczekuje na rozładunek lub jego ukończenie dłużej niż 3 godziny, za każdą
kolejną rozpoczętą godzinę oczekiwania Zamawiający zapłaci karę umowną
w wysokości 500 zł.
B.

Rozładunek, przemieszczanie i montaż prefabrykatów żelbetowych

48. Rozładunek i ryzyko oraz koszty z nim związane ciążą na Zamawiającym.
49. Podczas wszelkich czynności dotyczących rozładunku, przemieszczania i
montażu prefabrykatów żelbetowych należy stosować właściwe środki
ochrony osobistej, zgodne z przepisami BHP.
50. Przed przystąpieniem do rozładunku należy przygotować odpowiednie
miejsce składowani prefabrykatów żelbetowych.
51. Podpis Odbiorcy na dokumencie WZ bez dodatkowej adnotacji o
nieprawidłowościach (widocznych wadach i uszkodzeniach) lub brakach
ilościowych w danej dostawie jest potwierdzeniem zgodności co do jakości i
ilości danej dostawy z zamówieniem.
52. W przypadku zauważenia uszkodzenia prefabrykatu żelbetowego przed jego
rozładunkiem ze środka transportowego zorganizowanego przez SCANBET
należy niezwłocznie odnotować fakt jego wystąpienia na dokumencie WZ
wraz z informacją jakiego elementu dotyczy, wykonać fotografię
przedstawiającą to uszkodzenie oraz niezwłocznie poinformować za pomocą
wiadomości email odpowiednią osobę wyznaczoną przez firmę SCANBET. W
przypadku wystąpienia większej ilości uszkodzeń należy udokumentować
każde z nich. W przypadku zauważenia uszkodzenia niedopuszczalne jest
przemieszczanie elementu przed jego sfotografowaniem. W przypadku
niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków, reklamacje dotyczące
tych wad i uszkodzeń nie będą uznawane przez SCANBET za zasadne.
53. Wszystkie czynności transportowe rozładunkowe i montażowe
prefabrykatów żelbetowych powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń
zmechanizowanych wyposażonych w dedykowany i certyfikowany sprzęt, o
udźwigu dostosowanym do masy elementów.
54. Przy rozładunku, przemieszczaniu i montażu prefabrykatów żelbetowych
fabrycznie wyposażonych w systemy transportowe (np. haki, pętle) należy
korzystać wyłącznie z urządzeń zmechanizowanych adekwatnych do
zastosowanego systemu transportowego, uwzględniając ochronę
prefabrykatów żelbetowych przed uszkodzeniem.
55. Niedopuszczalne jest transportowanie prefabrykatów za pomocą łyżki
koparki lud ładowarki oraz ciągnięcie i przesuwanie prefabrykatów po
podłożu.
56. Montaż prefabrykatów żelbetowych należy wykonywać zgodnie z
obowiązującymi normami oraz przepisami, uwzględniając ochronę
prefabrykatów żelbetowych przed uszkodzeniem.
C.

Składowanie prefabrykatów żelbetowych, przechowanie stojaków i
uchwytów

57. Po rozładunku ze środka transportowego prefabrykaty żelbetowe powinny
być składowane na utwardzonym i równym podłożu, w sposób wykluczający
możliwość ich uszkodzenia. Zabrania się składowania prefabrykatów
żelbetowych bezpośrednio na nieutwardzonym gruncie.
58. Poszczególne rodzaje prefabrykatów żelbetowych powinny być składowane
oddzielnie. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem miejsc przeznaczonych do łączenia
prefabrykatów żelbetowych.

59. Przy składowaniu prefabrykatów żelbetowych należy stosować plastikowe
przekładki pod i między prefabrykatami – uniemożliwiające wyszczerbienie
oraz uszkodzenie mechaniczne składowanego prefabrykatu.
60. SCANBET nie zaleca stosowania innych niż plastikowych przekładek do
składowania elementów. W przypadku użycia np. drewnianych przekładek
mogą wystąpić zmiany w odcieniu betonu w miejscach umiejscowienia
przekładek. W takich sytuacjach SCANBET nie ponosi odpowiedzialności za
powstałe zmiany i reklamacje z tym związane nie będą uznawane przez
SCANBET za zasadne.
61. Warunki w miejscu składowania powinny być łagodniejsze lub
odpowiadające warunkom, do pracy w których przeznaczony jest prefabrykat
(klasy ekspozycji betonu, parametry trwałościowe, agresja środowiska).
62. Prefabrykaty żelbetowe z wystającym zbrojeniem poza obrys elementu
należy składować pod odpowiednim zabezpieczeniem przed wpływem
warunków pogodowych, które mogłyby spowodować pojawienie się rdzy i
zacieków na prefabrykatach.
63. Prefabrykaty żelbetowe należy składować w pozycji do wbudowania.
Zabronione jest układanie elementów na bocznych ściankach.
64. Stojaki i uchwyty transportowe wykorzystane przy dostawie do umówionego
miejsca są własnością SCANBET. Zamawiający powinien umożliwić SCANBET
odebranie stojaków i uchwytów transportowych w ciągu najpóźniej 30 dni od
dnia dostawy.
65. Zamawiający zobowiązuje się do dbania o stan techniczny stojaków i
uchwytów transportowych i odpowiada za uszkodzenia powstałe z jego winy.
66. Stojaki i uchwyty transportowe są odbierane przez SCANBET na własny koszt
w uzgodnionym terminie z siedziby lub zakładu produkcyjnego
Zamawiającego bądź innego uzgodnionego pomiędzy Stronami miejsca.
Zamawiający jest zobowiązany do bezpłatnego załadunku stojaków i
uchwytów transportowych na samochód SCANBET.
VII. Postanowienia dodatkowe i końcowe
67. Wykonane przez SCANBET cenniki, rysunki, makiety i szkice wraz z wynikami
ewentualnie przeprowadzonych badań technicznych pozostają własnością
SCANBET i nie mogą być udostępnione osobom trzecim bez zgody SCANBET.
68. Jeśli za zgodą SCANBET dojdzie do anulowania lub zmiany zamówienia przez
Zamawiającego w trakcie procesu produkcji, towary na obecnym w danej
chwili etapie produkcji, zostaną przekazane do dyspozycji Zamawiającego,
który zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz SCANBET za ten towar w
wysokości wskazanej w wystawionej przez SCANBET fakturze. Wysokość ta
będzie wynikać z ceny zamówionych towarów pomniejszonej o oszczędności
SCANBET powstałe na skutek braku konieczności zakończenia procesu
produkcji danych towarów.

69. Uzgodnienie kar umownych lub zryczałtowanych kosztów nie pozbawia
SCANBET możliwości dochodzenia uzupełniającego odszkodowania
(roszczenia), jeśli szkoda (wydatek itd.) jest wyższa od kary lub
zryczałtowanych kosztów.
70. Spory wynikłe lub związane z zawarciem, realizacją lub zakończeniem
niniejszej umowy rozstrzygać będą polskie sądy powszechne (jurysdykcja
wyłączna), a właściwym będzie wybrany przez powoda sąd powszechny w
Poznaniu lub Szczecinie. Zawarcie, realizacja oraz rozwiązanie niniejszej
umowy oraz wszelkie spory z nią związane podlegać będą prawu polskiemu.
71. Wszelka korespondencja pomiędzy SCANBET a Zamawiającym związana z
zawarciem lub wykonaniem zamówień składanych przez Zamawiającego
będzie dokonywana w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej – pod rygorem nieważności. Strony zobowiązane są do
informowania się nawzajem o zmianie adresu. W przeciwnym przypadku
korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uważa się za doręczoną w
terminie 14 dni od daty pierwszego awizo.
72. Niniejsze OWU w w/w treści obowiązują od dnia 01.05.2020 r. SCANBET
zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWU, przy czym wszelkie
dokonywane zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie
internetowej – www.scanbet.com.pl, przy czym pozostają bez wpływu na
umowy zawarte przed ich opublikowaniem.
73. Strony Umowy oświadczają, że dane kontaktowe personelu (pracowników i
współpracowników) i reprezentantów stron („Dane kontaktowe”)
udostępniane wzajemnie lub udostępnione drugiej stronie w jakikolwiek
sposób w okresie obowiązywania Umowy, przekazywane są w ramach
prawnie uzasadnionego interesu Stron, w celach niezbędnych do wykonania
Umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego. Udostępniane Dane
kontaktowe obejmują: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres
e-mail i służbowy numer telefonu. Każda ze stron będzie administratorem
Danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach zawarcia lub
wykonania Umowy. Każda ze stron Umowy zobowiązuje się w związku z tym
do przekazania w imieniu drugiej strony wszystkim osobom, których Dane
kontaktowe udostępniła, informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1-3 albo
art. 14 ust. 1-4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE2016/679.
OSTATNIA AKTUALIZACJA 01.05.2020

