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I. ZAKRES
1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy opisują podstawowe warunki,
na jakich Dostawca dostarczy Odbiorcy System Automatycznego
Monitoringu Stalowych Elementów Konstrukcji Dachów - System
WiSeNe® oraz procedury, zobowiązania i wymagania w relacji z
Odbiorcą.
2. Definicje:
2.1. System WiSeNe®: Zestaw Urządzeń wchodzących w skład
Systemu Monitoringu Ugięcia i Przemieszczeń Pionowych
oraz Kątowych Elementów Konstrukcji Budowlanych,
zwany także Systemem. System WiSeNe® produkowany
jest przez WiSeNe sp. z o.o.
2.2. Odbiorca: podmiot oznaczony w fakturze, jako nabywca
Systemu WiSeNe®, który zawarł Umowę z Dostawcą,
2.3. Producent: WiSeNe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000359637.
2.4. Dostawca: WiSeNe sp. z o.o. lub inna osoba prawna lub
fizyczna prowadząca działalność gospodarcza dostarczająca
System WiSeNe® do Odbiorcy
2.5. Certyfikowany Instalator: osoba prawna lub fizyczna
instalująca i parametryzująca System WiSeNe® u Odbiorcy,
posiadająca certyfikat wydany przez WiSeNe sp. z o.o.
2.6. Projekt Realizacyjny: dokument sporządzony przez
Konstruktora danego obiektu lub Konstruktora znającego
dany obiekt zawierający:
2.6.1. Liczbę i rozmieszczenie Punktów Pomiarowych [PP],
w tym rzut konstrukcji dachu z naniesionymi PP
jednoznacznie wskazującymi planowane miejsca
montażu.
2.6.2. Wartość dopuszczalnego ugięcia / przemieszczenia
Pionowego / Przemieszczenia Kątowego od
obciążeń zmiennych dla każdego rzeczywiście
zainstalowanego PP.
2.6.3. Wartości progowe dla każdego PP
2.7. Wytyczne Projektowania Systemu: dokument zawierający
podstawowe,
niezbędne
informacje
pomocne
Konstruktorowi danego obiektu do zaprojektowania
Systemu i zrozumienia jego wymogów.
2.8. Punkty pomiarowe: punkty wyznaczone przez konstruktora
obiektu lub konstruktora znającego przedmiotowy obiekt.
W punktach tych zostaną rozmieszczone Urządzenia
Pomiarowe Systemu WiSeNe®.
2.9. Cennik: dokument zawierający ceny poszczególnych
urządzeń Systemu oraz ceny dostępnych usług
dodatkowych.
2.10. Umowa: umowa dostawy Systemu zawarta pomiędzy
Dostawcą a Odbiorcą, której integralną część stanowią
niniejsze Ogólne Warunki Dostawy
2.11. Gwarancja: gwarancja udzielana przez WiSeNe sp. z o.o.
2.12. Instalacja Systemu: fizyczne rozmieszczenie (montaż),
parametryzacja i uruchomienie Systemu.
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Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część
wszystkich Umów zawieranych przez Dostawcę, z zastrzeżeniem
punktu 7.
Dostawcy nie obowiązują żadne warunki sprzedaży lub
zastrzeżenia Odbiorcy sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi
Warunkami, nawet jeśli Dostawca nie wyraził wyraźnego
sprzeciwu wobec takich warunków lub zastrzeżeń, chyba, że w
Umowie łączącej Strony postanowiono inaczej lub warunki
specjalne zostały ustalone zgodnie z punktem 7.
Odbiorca nie może dokonać cesji swych praw i obowiązków
wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków.
Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność
któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych
Warunkach nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność i
wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych
Warunków.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych Ogólnych Warunków
wprowadzone przez Odbiorcę przy składaniu zamówienia lub
ustalone pomiędzy Stronami w Umowie wymagają uzyskania
formy pisemnej pod rygorem nieważności. W razie rozbieżności
pomiędzy postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków a

8.

postanowieniami Umowy, Strony związane są postanowieniami
Umowy.
WiSeNe nie jest producentem w rozumieniu art. 4491par. 1 KC.

II. OFERTY, ZAMÓWIENIA, ETAPY ZAKUPU SYSTEMU WiSeNe®
9. Informacje lub dane przedstawione w katalogach, prospektach,
ogłoszeniach i innych drukach reklamowych, na stronie Inetowej
WiSeNe sp. z o.o. lub przesyłane drogą elektroniczną przez
WiSeNe sp. z o.o. nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do
zawarcia umowy w okresie na jaki zostały opracowane.
10. W celu wyposażenia obiektu w System WiSeNe®, należy wykonać
wszystkie poniżej wymienione etapy zakupu Systemu WiSeNe®:
10.1. Przygotowanie: Odbiorca zainteresowany zastosowaniem
Systemu
WiSeNe®
monitorującego
ugięcia
i
przemieszczenia pionowe lub kątowe elementów
konstrukcji przesyła do Dostawcy rzut przedmiotowej hali z
jej dokładnymi wymiarami.
10.2. Wycena: na podstawie rzutu przedmiotowej hali z jej
dokładnymi wymiarami Dostawca wycenia wartość
Systemu i usług dodatkowych.
10.3. Ważność oferty: Oferta Dostawcy dla Odbiorcy obowiązuje
60 dni od daty sporządzenia oferty przez Dostawcę, chyba
że Strony uzgodnią inaczej. Oferta przestaje obowiązywać
w przypadku, gdy Odbiorca nie przyjmie oferty
bezwarunkowo składając pisemne zamówienie w ciągu 30
dni od daty jej sporządzenia.
10.4. Warunki konieczne do przyjęcia zamówienia przez
Dostawcę:
10.4.1. Odbiorca przekaże Dostawcy Projekt Realizacyjny
wykonany przez Konstruktora danego obiektu
10.4.2. W przypadku niemożliwości uzyskania „Projektu
Realizacyjnego” od Konstruktora danego obiektu,
Odbiorca przekaże wybranemu przez siebie
Konstruktorowi, w celu przygotowania i
przekazania Dostawcy Projektu Realizacyjnego, co
najmniej
następujące
dane
dotyczące
przedmiotowego obiektu:
10.4.2.1. Rysunki konstrukcyjne - schematy +
elementy
10.4.2.2. Opis i obliczenia statyczne
10.4.2.3. Rzut dachu hali z rozmieszczeniem i opisem
urządzeń.
10.4.2.4. Inne wymagane przez Konstruktora.
10.4.3. Pisemna akceptacja Projektu Realizacyjnego przez
Dostawcę
10.5. Przyjęcie zamówienia, zawarcie Umowy: Z zastrzeżeniem
punktu 10.4 powyżej, Odbiorca akceptuje ofertę poprzez
pisemne złożenie zamówienia zawierającego wszystkie
elementy oferty wraz z zaznaczonymi usługami
dodatkowymi lub zawarcie Umowy zawierającej wszystkie
elementy oferty wraz z usługami dodatkowymi oraz wpłatę
na konto Dostawcy, na podstawie wystawionej przez
Dostawcę faktury VAT, pierwszej, bezzwrotnej w przypadku
braku realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie
Odbiorcy, w tym również rezygnacji, odstąpienia,
uniemożliwienia instalacji, etc, części zapłaty wynoszącej
60% wyceny. Data wpłynięcia środków na konto Dostawcy
jest datą rozpoczynającą okres realizacji zamówienia.
Pisemne zamówienie powinno nadto określać dokładną
nazwę i adres Odbiorcy, dokładne oznaczenia lokalizacji
obiektu, w którym ma nastąpić Instalacja Systemu oraz
powinno być opatrzone pieczątką firmową i podpisane
przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w
imieniu Odbiorcy.
10.6. Realizacja zamówienia: jeżeli w Umowie nie zastrzeżono
inaczej, termin realizacji zamówienia wynosi 10-16 tygodni
w przypadku zamówień standardowych. W przypadku
zamówień
zawierających,
zaakceptowane
przez
Producenta, indywidualne rozwiązania, termin ten będzie
ustalony odrębnie. Za realizację zamówienia uznaje się datę
poinformowania Odbiorcy o przygotowanym dla niego
Systemie WiSeNe®. Dostawca zastrzega sobie prawo
odstąpienia od umowy w razie wystąpienia niemożności
technicznej montażu Systemu WiSeNe®, niemożności
prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu WiSeNe® po
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jego montażu, braku możliwości dokonania pomiarów
przez System WiSeNe®, nieotrzymania przez Dostawcę
Projektu Realizacyjnego.

odstąpić od Umowy, jeżeli takie zdarzenia uniemożliwiają
Dostawcy wykonanie Umowy.
V. PRZEJŚCIE RYZYKA, TYTUŁ WŁASNOŚCI, ZWROTY

10.7. Instalacja i odbiór Systemu WiSeNe®: Instalacja i odbiór
Systemu WiSeNe® następują w wyznaczonym przez
Odbiorcę i uzgodnionym pisemnie z Dostawcą terminie, nie
dłuższym jednak niż 4 tygodnie od dnia realizacji
zamówienia. Instalacji dokonuje Dostawca. Odbiór Systemu
WiSeNe® oraz szkolenie Użytkowników Systemu WiSeNe®
odbywa się protokólarnie w dniu jego uruchomienia lub
dnia następnego. W przypadku braku możliwości
przeszkolenia Użytkowników w dniu odbioru lub dnia
następnego, odbiór zostanie dokonany bez szkolenia.
Szkolenie odbędzie się w kolejnym uzgodnionym pisemnie
terminie. W przypadku braku możliwości instalacji lub
odbioru Systemu WiSeNe® w wyznaczony terminie,
zostanie ustalony nowy termin, przy czym Dostawca
wystawi fakturę z obowiązującym terminem płatności z
datą pierwszego wyznaczonego i uzgodnionego terminu
Instalacji.
10.8. Odbiór zastępczy: jeżeli w termie 4 tygodni od dnia
realizacji zamówienia Odbiorca nie wyznaczy daty Instalacji
lub w terminie 7 dni od daty instalacji, z przyczyn zależnych
od Odbiorcy, Odbiorca nie wyznaczy terminu odbioru,
Dostawca jest uprawniony do samodzielnego dokonania
Odbioru Systemu WiSeNe®. Jeżeli Odbiorca nie stawi się na
uzgodniony termin Odbioru Systemu WiSeNe®, odbiór jest
uznany za dokonany bez uwag.
III. CENY
11. Cena Systemu WiSeNe® określana jest w ofercie złożonej
Odbiorcy, na podstawie obowiązujących w dniu złożenia oferty
cen.
12. Zmiana cen odbywa się z 60 dniowym terminem karencji, przy
czym Odbiorcę obowiązuje wartość zawarta w ofercie, nawet w
przypadku wzrostu cen w okresie między przyjęciem zamówienia
a odbiorem Systemu WiSeNe® pod warunkiem, że Odbiorca
zaakceptuje ofertę zgodnie z punktem 10.5 przed upływem
karencji Karencja.
IV PŁATNOŚCI, ROZWIĄZANIE UMOWY i SIŁA WYŻSZA
13. Datą wystawienia faktury końcowej, równej 40% wyceny, jest
data Instalacji i uruchomienia Systemu WiSeNe®.
14. Płatności należy dokonywać w walucie wskazanej w fakturze.
15. Odbiorca jest zobowiązany dokonać płatności pełnej wartości
faktury końcowej w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury,
chyba że inaczej ustalono na piśmie.
16. Dostawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek umownych za
nieterminową zapłatę wynoszących w stosunku rocznym
czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego
Narodowego Banku Polskiego.
17. Odbiorca jest ponadto zobowiązany do zrekompensowania
Dostawcy wszelkich kosztów poniesionych przez Dostawcę w
związku z dochodzeniem i windykacją należności wymagalnych.
18. Dostawca ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym składając Odbiorcy informację na piśmie, w
przypadku gdy Odbiorca w istotny sposób narusza swoje
obowiązki wynikające z Umowy. Na podstawie niniejszych
Ogólnych warunków Odbiorca dopuszcza się istotnego naruszenia
postanowień Umowy w szczególności, gdy:
18.1. nie wywiązuje się w terminach ze swoich zobowiązań, w
szczególności terminach zapłaty,
18.2. cały majątek Odbiorcy lub jego część podlega zarządowi
komisarycznemu,
18.3. złożono wniosek o likwidację, o ogłoszenie upadłości lub
postępowanie naprawcze bądź ustanowienie zarządu
przymusowego.
19. Odbiorca nie jest uprawniony do potrącania, kompensowania lub
odliczania kwot należnych od Dostawcy z kwotami należnymi
Dostawcy od Odbiorcy.
20. Dostawca zwolniony jest z obowiązku dostarczenia Systemu
WiSeNe® w pierwotnym terminie dostawy, jeżeli wystąpią
zdarzenia pozostające poza kontrolą Dostawcy (siła wyższa)
uniemożliwiające mu wykonanie Umowy. Dostawca może

21. Odpowiedzialność Dostawcy za System WiSeNe® przechodzi z
Dostawcy na Odbiorcę we wcześniejszym z dwóch poniższych
terminów:
21.1. w dniu dostawy Systemu WiSeNe® do Odbiorcy,
przedstawicielowi Odbiorcy lub osobie, którą Odbiorca
upoważnił do przyjęcia dostawy,
21.2. w uzgodnionym terminie dostawy, jeżeli Odbiorca nie
przyjmie dostawy w sposób wymagany na podstawie
Umowy lub niniejszych Ogólnych Warunków.
22. Dostawca zastrzega własność Systemu WiSeNe® do czasu
uregulowania całości wynagrodzenia należnego Dostawcy
objętego fakturą, niezależnie od tego, czy System WiSeNe®
zostanie dostarczony Odbiorcy.
VI. PRZEGLĄDY SERWISOWE
23. Przeglądy serwisowe odbywają się cyklicznie, co najmniej 1 raz w
ciągu każdego roku.
24. Przeglądy serwisowe są odpłatne według obowiązującego w dniu
przeglądu cennika. Brak przeglądów serwisowych w określonych
interwałach skutkować będzie odrębną wyceną kolejnego
przeglądu oraz skutkuje utratą gwarancji
VII PRAWO UMOWY i JURYSDYKCJA
25. Umowa podlega prawu polskiemu, a wyłączną jurysdykcję nad
sporami wynikającymi z Umowy ma sąd powszechny właściwy
dla siedziby Dostawcy.
VIII PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I PRAWA AUTORSKIE
26. Plany, szkice, wszelka dokumentacja techniczna oraz katalogi,
prospekty, wzory i wizerunki wykonane lub dostarczone przez
Dostawcę są własnością WiSeNe sp. z o.o. i jako takie podlegają
obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ich powielania,
rozpowszechniania,
naśladowania,
kopiowania,
zakazu
nieuczciwej konkurencji, itp.
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
27. W czasie trwania stosunku Umownego Odbiorca zobowiązuje się
niezwłocznie informować WiSeNe sp. z o.o. o każdej zmianie
swojego adresu oraz o każdym przypadku wpłynięcia wniosku o
ogłoszenie upadłości (likwidacji) Odbiorcy.
28. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków
Ogólnych lub zawartych umów są- w części lub w całościnieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień
niniejszych Warunków Ogólnych lub Umowy. Postanowienia
nieważne zastępuje się takimi ważnymi postanowieniami, które
pod względem celu gospodarczego będą najbardziej zbliżone do
postanowienia nieważnego.
29. WiSeNe sp. z o.o. jest uprawnione w każdym czasie zmienić lub
uzupełnić niniejsze Warunki Ogólne. O zmianie Ogólnych
Warunków WiSeNe sp. z o.o. poinformuje Odbiorcę drogą
pocztową lub elektroniczną i wskaże miejsce publikacji
zmienionych Warunków Ogólnych, a Odbiorca wyraża zgodę na
powyższa formę powiadamiania o zmianie. Zmiany wchodzą w
życie z chwilą doręczenia Nabywcy powiadomienia o zmianach
Ogólnych Warunków.
30. WiSeNe sp. z o.o. uprawnione jest zlecić innym przedsiębiorcom
wykonania zobowiązań wynikających ze stosunku umownego z
Odbiorcą.

