Ogólne Warunki Umów
dla kontraktów zawieranych przez / z APA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Gliwicach, ul. Tarnogórska 251, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
Sądu Rejonowego w Gliwicach nr KRS: 0000274779, NIP: 6312513480, o kapitale
zakładowym: 50.000,00 zł.
Ustala się, iż w umowach handlowych i innych relacjach między jakimikolwiek
podmiotami z APA Sp. z o.o. (dalej APA) zastosowanie znajdują Ogólne Warunki
Umów (zwane dalej OWU), jeżeli treść umowy nie wyłącza ich stosowania, w tym
co do poszczególnych postanowień. Do OWU zalicza się następujące
postanowienia:
1) Nawiązanie współpracy handlowej następuje na zasadach równości stron
zawierających daną umowę, a jej wykonanie nastąpi w dobrej wierze z wzajemnym
poszanowaniem kontrahenta oraz z zachowaniem ustalonych zasad dobrokupieckich.
2) Wszelka korespondencja kierowana będzie na adresy wskazane w danych umowach,
a ewentualna zmiana adresu strony bez powiadomienia drugiej strony skutkować
będzie uznaniem korespondencji za doręczoną na adres umowny.
3) Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy na zlecenie APA wypłacane jest w terminie
nie krótszym niż 14 dni od daty przedstawienia rachunku, faktury VAT, bądź innego
równoważnego dokumentu księgowego. Przedstawienie dokumentu, o którym mowa
powyżej może nastąpić nie wcześniej niż w dniu podpisania przez APA protokołu
odbioru dzieła bądź zlecenia, stwierdzającego poprawność wykonania.
4) Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy sprzedaży przez APA następuje w terminie
wskazanym na dokumencie księgowym sprzedającego (faktury VAT itp.), jednak nie
wcześniej niż w terminie 14 dni od daty doręczenia dokumentu.
5) Wykonujący zlecenia na rzecz APA nie może powierzyć wykonania umowy
podmiotom trzecim, chyba że za wyraźnym pisemnym zezwoleniem APA.
6) Wykonujący zlecenie na rzecz APA, bądź sprzedający APA określone towary, ponosi
ryzyko utraty bądź zniszczenia przedmiotu umowy do chwili podpisania przez APA
protokołu odbioru dzieła, przyjęcia zlecenia, bądź też potwierdzenia odbioru
sprzedanego towaru.
7) W przypadku zlecenia przewidującego dostarczenie wykonanego przedmiotu umowy
do miejsca innego niż siedziba APA, wykonujący zlecenie dostarczy przedmiot umowy
do miejsca wskazanego przez APA, z zastrzeżeniem, że ryzyko ewentualnego
zniszczenia bądź utraty przedmiotu przechodzi na APA dopiero z chwilą dostarczenia
przedmiotu umowy do miejsca przeznaczenia i podpisania przez APA protokołu
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odbioru dzieła bądź prawidłowej realizacji zlecenia.
8) W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy APA może w pierwszej
kolejności obniżyć wynagrodzenie wykonującego zlecenie z tytuły nienależytego
wykonania zobowiązania do wysokości 50% (pięćdziesięciu procent) netto.
9) Niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez APA, bądź drugą
stronę umowy (kontraktu) może być naprawione poprzez zapłatę określonej kwoty
pieniężnej, zastrzeżonej jako kara umowna. Kary umowne zastrzeżone na wypadek
niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania przez APA nie mogą
jednak przekraczać rzeczywistej szkody doznanej przez drugą stronę, zaś maksymalną
granicą odpowiedzialności APA jest wartość danego kontraktu netto, którego nie
wykonano, bądź wykonano nienależycie.
10) Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez APA
naprawienia całkowitej szkody od wykonującego zlecenie na zasadach ogólnych, tj. nie
jest wyłączone dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
11) W przypadku wyrządzenia przez APA szkody drugiej stronie umowy (kontraktu),
odpowiedzialność APA zostaje ograniczona do wartości kontraktu netto.
12) W braku odmienny zastrzeżeń przyjmuje się, że wykonujący przedmiot umowy na
rzecz APA - to jest m.in. zlecenie dla APA, bądź sprzedający APA określone towary
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, udziela gwarancji jakości na
przedmiot umowy - gwarantuje jakość przedmiotu umowy przez okres 24 (dwudziestu
czterech) miesięcy od dnia podpisania przez APA protokołu odbioru przedmiotu
umowy.
13) W przypadku stwierdzenia wadliwości przedmiotu umowy - to jest dzieła, bądź
towaru (rzeczy) w okresie gwarancyjnym APA służą wszelkie uprawnienia wynikające
z kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi i gwarancji, w szczególności zaś APA może
żądać by wykonujący zlecenie dokonał naprawy dzieła na własny koszt, w terminie
ustalonym przez strony - jednak nie dłuższym niż 2 (dwa)następujące po sobie dni od
dnia zgłoszenia wady. W zakresie uprawnień co do wadliwych rzeczy APA w okresie
gwarancyjnym może skorzystać z roszczeń wskazanych w art. 560 i 561 kodeksu
cywilnego.
14) W przypadku realizacji przez APA inwestycji składających się również z dostawy
i uruchomienia rzeczy wytworzonych przez podmioty trzecie, APA udzielając
gwarancji na wykonane prace zastrzega, że gwarancja na rzeczy wytworzone przez
producentów zewnętrznych nie trwa dłużej niż ta, która została udzielona przez
producenta. Po upływie gwarancji dla APA - APA nie ponosi odpowiedzialności
gwarancyjnej za rzeczy użyte w toku danej inwestycji.
15) W przypadku, gdy w toku inwestycji dojdzie do odstąpienia od umowy, bądź
w sytuacji w jakiej z jakichkolwiek innych przyczyn prace wykonywane przez APA
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realizował będzie inny podmiot (bądź APA wspólnie z podmiotem trzecim) ustala się,
że po odstąpieniu od umowy wygasa obowiązek gwarancji i rękojmi, a jakakolwiek
ingerencja podmiotu trzeciego w przedmiot umowy wytworzony dotąd w sposób
opisanych powyżej (w szczególności urządzenia bądź oprogramowanie APA) - łączy
się z natychmiastową utratą gwarancji. Skutek utraty gwarancji następuję w każdym
przypadku ingerencji w urządzenie, oprogramowanie przez stronę umowy lub
jakiekolwiek podmioty trzecie - bez zgody APA i pisemnej akceptacji APA.
16) W przypadku realizacji umowy dla APA polegającej na stworzeniu wytworzeniu,
zaprojektowaniu przedmiotu umowy (w tym m.in. dzieła, utworu), do którego
zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 z późniejszymi zmianami) lub
przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej
(Dz.U.2020.286 z późniejszymi zmianami) bądź inne przepisy prawa
międzynarodowego normujące wskazaną tematykę.
17) APA nabywa wraz z przedmiotem umowy wszelkie prawa niemajątkowe związane
z przedmiotem umowy, w szczególności wskazane w ww. ustawach, bez odrębnego
wynagrodzenia, z chwilą wydania przedmiotu umowy.
18) W przypadku złożenia oferty przez APA ze wskazaniem ostatniego dnia jej
obowiązywania przyjmuje się, iż wpływ do APA oświadczenia o przyjęciu oferty do
godz. 24.00 ostatniego dnia stanowi przyjęcie oferty i związanie podmiotów umową
na warunkach jak w ofercie.
19) W przypadku złożenia oferty przez APA za pomocą środków porozumiewania się na
odległość ofertę uznaje się za ważną przez okres do 24 godzin, podczas których
można by rozsądnie sądzić, iż adresat zapoznał się z jej treścią i niezwłocznie na nią
odpowie.
20) W przypadku złożenia oferty na daną inwestycję ustala się, że każdorazowa zmiana
zakresu prac, dotycząca zarówno oprogramowania, jak i urządzeń stanowi
rozszerzenie zakresu prac skutkujące przesunięciem terminu realizacji umowy - o czas
niezbędny dla wykonania zakresu dodatkowego - a także koniecznością zwrócenia się
do APA o przedłożenie oferty cenowej na zakres prac dodatkowych. Dopiero
złożenie oferty na prace dodatkowe i jej przyjęcie stanowi o skutecznym rozszerzeniu
prac. Punktem wyjścia dla ustalania rozszerzenia zakresu prac jest dokumentacja
techniczna bądź opis techniczny załączony do oferty.
21) Zakazane jest dokonywane przelewu wierzytelności przysługującej wobec APA bez
wyraźnej zgody APA wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.
22) W przypadku sprzedaży określonych towarów przez APA, modyfikacji ulegają
postanowienia kodeksu cywilnego odnośnie rękojmi i gwarancji w ten sposób, że
w obrocie profesjonalnym przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi za wady zostają
wyłączone, zaś okres gwarancji wskazany w umowie skutkuje możliwością domagania
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się wobec APA naprawy towaru, a w razie pięciokrotnej bezskutecznej naprawy,
żądania wydania towaru wolnego od wad. W przypadku niemożliwości wymiany
towaru na nowy, kupujący może żądać od APA zwrotu ceny zakupu, jednak APA ma
prawo obniżyć cenę uwzględniając poziom zużycia i czasokres używania rzeczy.
23) W umowach z konsumentami zastosowanie znajdą postanowienia ustawy z dnia 30
maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 z późniejszymi zmianami) oraz
przepisy kodeksu cywilnego.
24) Ewentualne spory wynikające z realizacji umów rozstrzygane będą w drodze
negocjacji, zaś ostatecznie przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę APA.
25) Wszelkie umowy zawierane przez APA z kontrahentami zagranicznymi podlegają
prawu polskiemu, a w przypadku wątpliwości co do interpretacji umowy/kontraktu
sporządzonego w dwóch wersjach językowych - pierwszeństwo przyznaje się wersji
polskiej.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
26) W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z treści Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej RODO) APA podaje, że administratorem danych osobowych
wszystkich podmiotów utrzymujących relacje biznesowe z APA jest APA spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (44-105) przy ul.
Tarnogórskiej 251, zarejestrowana w X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach pod nr KRS: 0000274779.
27) Dane kontaktowe administratora:
adres: ul. Tarnogórska 251, 44-105 Gliwice
e-mail: rodo@apagroup.pl; telefon: 32 231 64 43
28) Wszelkie dane osobowe przekazywane APA są chronione zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz zgodnie z RODO - jak
również nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja
zamówienia/ zlecenia /przedmiotu umowy/ kontraktu.
29) Dane osobowe przetwarzane są przez APA:
a. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b. w zakresie koniecznym dla realizacji przez APA zlecenia/zamówienia lub obowiązków wynikających z umowy/kontraktu,
c. w celach związanych z realizacją zobowiązań ciążących na APA w związku
z realizacją przedmiotu umowy/kontraktu,
d. w celach rozpatrywania reklamacji, świadczenia usług serwisowych oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
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30) APA stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo
przetwarzanych danych osobowych przekazywanych APA.
31) Okres przechowywania danych przez APA jest równoważny z okresem przez jaki trwa
umowa zawarta pomiędzy APA a danym podmiotem, lub z okresem przez jaki trwają
relacje biznesowe tego podmiotu trzeciego z APA. Po wykonaniu przedmiotu
umowy/kontraktu dane przechowywane są przez okres świadczenia usług
serwisowych, trwania uprawnień wynikających z przepisów prawa o rękojmi, oraz
przez czas udzielonej przez APA gwarancji, a dłużej jedynie do wykonania
obowiązków prawnych ciążących na APA jako administratorze danych osobowych.
32) APA zapewnia każdej osobie, której dane dotyczą, prawo dostępu do przetwarzanych
danych, ich sprostowania, poprawienia, uzyskania kopii danych, żądania zaprzestania
(skasowania) przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
33) Każda osoba, której dane dotyczą ma również możliwość wniesienia skargi na
niegodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Organem właściwym do
zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Gliwice, dnia 27 maja 2020r.

___________________
Zarząd
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