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Ogólne Warunki Umów
zawieranych przez Fabrykę Wentylatorów „Owent” sp. z o.o.
§1
Definicje
Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów przyjmują znaczenie określone w niniejszym paragrafie.
1. Fabryka Wentylatorów „Owent” – Fabryka Wentylatorów „Owent” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Olkuszu, al. 1000-lecia 2a, 32-300 Olkusz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod nr 0000317990;
2. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca zamówienie lub zawierająca Umowę z Fabryką
Wentylatorów „Owent”;
3. Strony – Fabryka Wentylatorów „Owent” i Zamawiający;
4. Przedmiot umowy – wszelkie towary lub usługi będące przedmiotem Umowy zawieranej między Stronami;
5. Umowa – każda umowa zawierana przez Fabrykę Wentylatorów „Owent” z Zamawiającym, w szczególności
umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług, umowa dostawy;
6. OWU – Ogólne Warunki Umów zawieranych przez Fabrykę Wentylatorów „Owent” sp. z o.o.
§2
Zasady ogólne
1. OWU określają zasady zawierania Umów przez Fabrykę Wentylatorów „Owent”.
2. OWU stanowią integralną część wszystkich Umów zawartych przez Fabrykę Wentylatorów „Owent” oraz
ofert handlowych składanych przez Fabrykę Wentylatorów „Owent” , chyba że Strony wyraźnie postanowiły
odmiennie. Każde odmienne postanowienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Obowiązujące OWU są dostępne na stronie internetowej Fabryki Wentylatorów „Owent” tj. www.owent.pl
4. OWU doręczane są Zamawiającemu na piśmie lub w wiadomości e-mail, w szczególności wraz z ofertą
handlową, potwierdzeniem zamówienia, umową lub fakturą. OWU uważa się za doręczone Zamawiającemu
również w przypadku powołania się na nie w ofercie handlowej, potwierdzeniu zamówienia, umowie lub
fakturze, wraz ze wskazaniem adresu strony internetowej, na której dostępna jest pełna treść OWU.
5. Zaakceptowanie przez Zamawiającego oferty przedstawionej przez Fabrykę Wentylatorów „Owent” lub
złożenie przez Zamawiającego zamówienia do Fabryki Wentylatorów „Owent” jest równoznaczne z
akceptacją OWU.
§3
Zawarcie Umowy
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki, katalogi, prospekty, karty informacyjne i inne informacje handlowe Fabryki
Wentylatorów „Owent” nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter
informacyjny i są zaproszeniem do negocjacji.
2. Ofertą Fabryki Wentylatorów „Owent” jest pismo skierowane do zindywidualizowanego odbiorcy, w formie
pisemnej lub elektronicznej, opatrzone datą i numerem oferty oraz określające przedmiot umowy i jego cenę
netto. Brak wskazania terminu ważności oferty oznacza, że oferta jest ważna przez 14 dni od dnia jej złożenia.
3. Oferta może zostać przyjęta wyłącznie bez zastrzeżeń. Przyjęcie oferty bez zastrzeżeń jest równoznaczne z
zawarciem przez Strony Umowy.
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4. Przyjęcie oferty z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę. W tym
wypadku Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Fabrykę Wentylatorów „Owent” przyjęcia
zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może nastąpić w formie pisemnej bądź w
wiadomości e-mail.
5. W przypadku złożenia przez Zamawiającego zamówienia z pominięciem trybu ofertowego, do zawarcia
Umowy dochodzi, jeżeli w terminie 5 dni od jego otrzymania, Fabryka Wentylatorów „Owent” potwierdzi w
formie pisemnej lub elektronicznej przyjęcie zamówienia do realizacji.
6. Fabryka Wentylatorów „Owent” zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyn.
7. Przyjmując Zamówienie do realizacji, Fabryka Wentylatorów „Owent” zastrzega sobie prawo do uzupełnienia
brakujących danych i korygowania parametrów na zgodne z charakterystykami wentylatorów, które są
zawarte w dostępnych materiałach informacyjnych Fabryki Wentylatorów „Owent” (m.in. katalogi, prospekty
i karty informacyjne).
§4
Termin realizacji i warunki dostawy
1. Termin realizacji zamówienia ustalany jest odrębnie dla każdej Umowy, w zależności od Przedmiotu umowy i
wskazywany jest w ofercie, potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji lub w Umowie zawartej przez
Strony w formie pisemnej.
2. Realizacja zamówienia rozpocznie się po zawarciu przez Strony Umowy, w tym w sposób określony w § 3
ust. 3, 4, 5.
3. Rezygnacja przez Zamawiającego z całości lub części zamówienia, po zawarciu Umowy, nie wpływa na
istnienie roszczenia o zapłatę ceny po stronie Fabryki Wentylatorów „Owent”.
4. Dostawa Przedmiotu umowy odbywa się w sposób wskazany przez Zamawiającego przy zawieraniu Umowy,
oraz może nastąpić transportem Fabryki Wentylatorów „Owent”, przesyłką kurierską lub poprzez odbiór
osobisty z magazynu Fabryki Wentylatorów „Owent”. W szczególności sposób dostawy może zostać
określony w ofercie handlowej.
5. Zamawiający, który wybrał odbiór osobisty Przedmiotu umowy, zobowiązany jest do jego odbioru z
magazynu Fabryki Wentylatorów „Owent” w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zrealizowaniu
zamówienia. Po upływie tego terminu będą naliczane koszty składowania Przedmiotu umowy w wysokości
0,5% wartości zamówienia netto za każdy dzień składowania, powiększone o należny podatek VAT.
6. W przypadku nieodebrania Przedmiotu umowy lub odmowy przyjęcia Przedmiotu umowy Zamawiający jest
zobowiązany do zapłaty całości ceny oraz pokrycia kosztów powstałych w związku z opóźnieniem odbioru
Przedmiotu umowy., w tym także kosztów składowania wg zasad określonych w ust. 5.
§5
Warunki płatności
1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty należności za Przedmiot umowy w terminie i na warunkach
określonych na fakturze VAT.
2. Przy płatności przelewem, za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Fabryki
Wentylatorów „Owent”.
3. Za nieterminową zapłatę Fabryka Wentylatorów „Owent” naliczać będzie odsetki za opóźnienie w wysokości
odsetek ustawowych lub odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.
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§6
Zastrzeżenie własności
1. Do czasu uregulowania całości należności wynikającej z zawartej Umowy, Przedmiot umowy stanowi
własność Fabryki Wentylatorów „Owent”.
2. Ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego
z chwilą jego odbioru lub dostarczenia.
3. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w odbiorze Przedmiotu umowy lub w przypadku odmowy odbioru
dostarczonego Przedmiotu umowy ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Przedmiotu umowy przechodzi
na Zamawiającego z chwilą, w której odbiór ten miał nastąpić.
4. Do dnia uregulowania całości należności wynikającej z Umowy, Zamawiający nie ma prawa zbyć, darować
ani obciążyć Przedmiotu umowy zastawem lub prawami osób trzecich dopóki Przedmiot umowy stanowi
własność Fabryki Wentylatorów „Owent”, chyba że Fabryka Wentylatorów „Owent” wyrazi na to zgodę w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Nienależyte wykonanie i prawo odstąpienia od Umowy
1. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonywaniu płatności wynikających z jakiejkolwiek Umowy
zawartej z Fabryką Wentylatorów „Owent”, Fabryka Wentylatorów „Owent” ma prawo wstrzymania
realizacji zamówienia do chwili uregulowania wszelkich zaległych płatności przez Zamawiającego.
2. Fabryka Wentylatorów „Owent” jest uprawniona do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
jeżeli po stronie Zamawiającego powstaną trudności finansowe mogące skutkować jego niewypłacalnością.
§8
Usługi dodatkowe
1. Fabryka Wentylatorów „Owent” przewiduje możliwość świadczenia usług dodatkowych, za ustaloną przez
Strony dodatkową odpłatnością.
2. Przez dodatkowe usługi należy rozumieć m.in.:
a) serwis pogwarancyjny;
b) remont wentylatorów;
c) ocena stanu technicznego wentylatorów;
d) pomiary drgań, hałasu i temperatury;
e) doradztwo techniczne;
f) montaż wentylatorów;
g) dostawa wyrobów.
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§9
Postanowienia końcowe
1. Fabryka Wentylatorów „Owent” oferuje wentylatory przeznaczone do zamontowania w instalacjach
wentylacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U.2008.199.1228 ze zm.), sporządzając deklarację zgodności.
2. Prawem właściwym dla Umów zawartych przez Strony jest prawo polskie.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy zawartej między Stronami będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Fabryki Wentylatorów „Owent”.
4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie OWU okaże się całkowicie lub częściowo nieważne, nie narusza to
ważności pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione odpowiednim przepisem
ustawy.
5. Zamawiający wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczenie pisemnych referencji udzielonych przez
Zamawiającego Fabryce Wentylatorów „Owent” na stronie internetowej www.owent.pl oraz w mediach
społecznościowych i materiałach reklamowych „Owent”.
6. W kwestiach nieuregulowanych Umową zawartą przez strony i OWU odpowiednie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Postanowienia niniejszych OWU wykluczają stosowanie postanowień OWU lub OWZ Zamawiającego.
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