
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDA¯Y FIRMY ARCHIPELAGIA SP. Z O.O. 

§1. Informacje ogólne

1. Archipelagia Sp. z o.o.  jest  spó³k¹ z ograniczon¹  odpowiedzialnoœci¹ z  siedzib¹:  44-100 Gliwice,  ul. Toszecka 102,  wpisan¹ do Rejestru  Przedsiêbiorców

    prowadzonego przez S¹d  Rejonowy  miasta  Gliwice,  X  Wydzia³  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  S¹dowego  pod  numerem 0000729594, NIP 9691631310,

    o kapitale zak³adowym w wysokoœci 20.000 z³otych.  

2. Archipelagia  Sp. z o.o.  w  zakresie  prowadzonego  przez  siebie  przedsiêbiorstwa  zajmuje  siê  profesjonalnie  wykonywaniem oznakowania reklamowego,

     produkcj¹ figur wielkogabarytowych i innych artyku³ów wed³ug specyfikacji Klienta.

3. Informacje  oraz  zdjêcia  produktów w materia³ach,  cennikach i ofertach Archipelagia Sp. z o.o. maj¹ charakter informacyjny  i nie stanowi¹ oferty  handlo-

     wej w rozumieniu  art.  66  Kodeksu  Cywilnego.  Produkty  oraz  podane  ceny mog¹ odbiegaæ od stanu faktycznego, na co, ze wzglêdu na specyfikê  produk-

     tów,  maj¹  wp³yw  czynniki nie znane przy sk³adaniu zamówienia, jak  np. warunki,  miejsce  i  mo¿liwoœci  monta¿u  oraz  zwi¹zana z  tym koniecznoœæ u¿ycia

     innych materia³ów lub technologii. 

4. Niniejsze warunki okreœlaj¹ wzajemne zobowi¹zania stron umowy sprzeda¿y oraz zasady sk³adania zamówieñ. 

5. Archipelagia Sp. z o.o.  zobowi¹zuje siê nie udostêpniaæ  danych  teleadresowych  swoich  Klientów  osobom  trzecim.  Dane  bêd¹ wykorzystywane  wy³¹cz-

     nie przez firmê Archipelagia Sp. z o.o.   w  celu w³aœciwego wykonania zlecenia, kontaktu z Klientem oraz ewentualnej wysy³ki zamówionych towarów. 

§2. Definicje

1.  Archipelagia Sp. z o.o./Sprzedawca/Wykonawca - Przedsiêbiorstwo Archipelagia Sp. z o.o  z siedzib¹ w Gliwicach, ul. Toszecka 102 

2. Zleceniodawca - podmiot zawieraj¹cy z firm¹ Archipelagia Sp. z o.o. umowê lub zamówienie.

3. Strony - Archipelagia Sp. z o.o. i Zleceniodawca ³¹cznie.

4. Umowa Sprzeda¿y - ustna lub pisemna umowa pomiêdzy Stronami  dotycz¹ca  wykonania us³ugi i polegaj¹ca na z³o¿eniu zamówienia osobiœcie, telefonicz-

     nie lub poczt¹ e-mail

5. OWS - niniejsze Ogólne Warunki Sprzeda¿y

 §3. Warunki sk³adania zamówieñ

1. Chêæ z³o¿enia zamówienia oznacza zapoznanie siê z niniejszymi OWS i ich akceptacjê.

2. Akceptacja  OWS  oznacza  wyra¿enie  zgody  na  otrzymywanie informacji poczt¹ elektroniczn¹ zgodnie z Ustaw¹ z dnia 18 lipca 2002r. o us³ugœwiadczeniu 

     drog¹ elektroniczn¹ (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

3. Zleceniodawca  ponosi  ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ  za  treœæ  dostarczonych  do  realizacji  prac i wzorów, w  tym równie¿  za naruszenie  praw  autorskich i

     innych praw osób trzecich.

4. W chwili  wys³ania przez  Zleceniodawcê zamówienia zawieraj¹cego wszystkie prawid³owe pliki i informacje potrzebne do jego realizacji, powstaje  automa-

     tycznie zobowi¹zanie finansowe z tytu³u jego wykonania, niemo¿liwe do anulowania je¿eli realizacja zosta³a ju¿ rozpoczêta.

§4. Z³o¿enie zamówienia i jego realizacja

1. Z³o¿enie  zamówienia  jest form¹  umowy pomiêdzy Stronami i nastêpuje w zale¿noœci od wymaganej formy poprzez podpisanie umowy w siedzibie firmy lub

     poprzez przes³anie zamówienia w wiadomoœci e-mail na adres: biuro@archipelagia.pl

2. Warunkiem koniecznym do realizacji  zamówienia jest podanie  prawdziwych  danych  Klienta na zamówieniu  (pe³nej nazwy  firmy,  adresu  siedziby, numeru

     NIP, numeru telefonu i adresu e-mail)  oraz danych zamawianego produktu lub us³ugi, powo³uj¹c  siê  na  przedstawion¹  wczeœniej  ofertê  zawieraj¹c¹ pe³-

     n¹ specyfikacjê. Je¿eli realizacja zlecenia wi¹¿e siê z monta¿em  wykonanych produktów w  miejscu  wskazanym  przez  Zleceniodawcê,  konieczne jest po-

     danie  dok³adnych  danych umo¿liwiaj¹cych sprawny monta¿. Wykonawca nie ma obowi¹zku sprawdzania czy  Zleceniodawca  posiada prawo do wykonania

     monta¿u w podanym miejscu. Zleceniodawca, podaj¹c w umowie lub zamówieniu miejsce monta¿u, ponosi za ten fakt ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ.

3. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne i jakoœæ produktu okreœlona w zamówieniu lub umowie odpowiada³a jego potrzebom. Jeœli za-

     mówienie nie okreœla zgodnoœci materia³u z norm¹ lub nie zawiera opisu ¿¹danej jakoœci materia³u, zostanie u¿yty  materia³ wybrany  przez Wykonawcê.    

4. Zamówienie zostaje przyjête do realizacji je¿eli:

     - zawiera wszystkie wymagane do realizacji dane

     - przes³ane pliki spe³niaj¹ niezbêdne warunki techniczne

     - zosta³a zweryfikowana p³atnoœæ za zamówienie, je¿eli umowa tego wymaga

5. Je¿eli  realizacja  zleceni a wymaga u¿ycia plików  Zleceniodawcy, przes³any  plik zostaje  sprawdzony i jeœli jest prawid³owy Zleceniodawca otrzymuje  infor-

     macjê o rozpoczêciu realizacji. W przypadku  plików  uszkodzonych, Ÿle przygotowanych lub zapisanych  w  nieobs³ugiwanym  formacie,  Zleceniodawca jest

     jak  najszybciej  informowany o koniecznoœci  przes³ania poprawnych plików, a realizacja zostaje wstrzymana. Sprzedawca  nie ponosi odpowiedzialnoœci  za

     opóŸnienia  realizacji  wynik³e z  b³êdnych plików, nie  odczytywania przez Zleceniodawcê poczty elektronicznej, na któr¹ s¹ przesy³ane  wszelkie informacje

     dotycz¹ce zlecenia lub braku mo¿liwoœci kontaktu telefonicznego.

6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dokonywania dostaw czêœciowych  odpowiednio do procesu produkcji i jest zwi¹zany terminem dostawy tylko wtedy,

     gdy potwierdzi go na piœmie.

7. Termin  realizacji  zamówienia  ustalany  jest  indywidualnie. Termin realizacji  mo¿e ulec zmianie z przyczyn niezale¿nych od Wykonawcy, w takim przypadku

     Zleceniodawca jest o tym niezw³ocznie informowany. 

            

8. Je¿eli przedmiot zamówienia lub jego czêœæ nie zostanie odebrana przez Zleceniodawcê w umówionym terminie z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi

     odpowiedzialnoœci, Zleceniodawca zap³aci wynik³e st¹d koszty, w szczególnoœci koszty przewozu oraz zwrotu towaru przez  przewoŸnika do siedziby Wyko-

     nawcy, a nadto wynagrodzenie za wykorzystanie  powierzchni  magazynowej  w wysokoœci 1% ceny netto nieodebranego towaru za ka¿dy dzieñ jego sk³ado-

     wania po opóŸnieniu w odbiorze.

9. Anulowanie zamówienia po rozpoczêciu jego realizacji nie jest mo¿liwe.

10. Wykonawca  mo¿e  wstrzymaæ siê  z  rozpoczêciem lub kontynuacj¹ realizacji  zlecenia,  je¿eli  Zleceniodawca  jest w zw³oce z zap³at¹  jakichkolwiek nale¿-

       noœci na rzecz Wykonawcy. 

§5. Postêpowanie z w³asnoœci¹ Klienta 

1. Pliki i  dokumenty  dostarczone  przez  Zleceniodawcê  do realizacji zlecenia s¹ chronione przed dostêpem osób trzecich i mog¹ byæ  przechowywane w celu

    u³atwienia ewentualnego ponowienia zamówienia i w celu ewentualnych póŸniejszych roszczeñ.

2. Na wniosek Zleceniodawcy Sprzedawca mo¿e usun¹æ pliki z systemu po zakoñczeniu realizacji zlecenia, nie bêdzie przys³ugiwa³a jednak wówczas reklama-

     cja z powodu b³êdnego wykonania zamówienia. 

            

3. Pliki  zaprojektowane przez  Sprzedawcê s¹ przechowywane w systemie i mog¹ byæ ponownie u¿yte lub odkupione przez  Zleceniodawcê, na którego w tym

      wypadku zostaj¹ przeniesione stosown¹ umow¹ autorskie prawa maj¹tkowe do projektu.

            §6. P³atnoœci

1.  Form¹ p³atnoœci za zamówienie jest gotówka lub przelew na konto bankowe.

2. Zleceniodawcy mog¹ ubiegaæ siê o p³atnoœci odroczone, przys³uguj¹ce wy³¹cznie Klientom nie zalegaj¹cym z  ¿adnymi p³atnoœciami wobec Sprzedaj¹cego.

3. Zleceniodawca staje siê w³aœcicielem towaru w momencie ca³kowitej zap³aty za ten towar.

  
4. W przypadku wycofania zamówienia, którego realizacja zosta³a rozpoczêta, a dotycz¹cego produktu wykonywanego wed³ug indywidualnej specyfikacji Zle-

     ceniodawcy, Sprzedawca ma prawo do wystawienia faktury w wysokoœci 100% zamówienia.

5. W przypadku  przekroczenia  przez  Zleceniodawcê chocia¿by jednego terminu  zap³aty, Wykonawca mo¿e postawiæ w stan natychmiastowej  wymagalnoœci

     wszystkie pozosta³e przys³uguj¹ce mu wierzytelnoœci, nawet je¿eli ich termin p³atnoœci jeszcze nie up³yn¹³,  a  nadto  do czasu  ca³kowitej  zap³aty  mo¿e  siê

     powstrzymaæ z wykonaniem swoich zobowi¹zañ.

6. Zg³oszenie roszczeñ z tytu³u gwarancji, rêkojmii lub nienale¿ytego wykonania umowy nie uprawnia Zleceniodawcy do wstrzymania zap³aty za towar.   

  



     

 §7. Reklamacje

1. Zleceniodawcy przys³uguje prawo do z³o¿enia reklamacji niezw³ocznie po otrzymaniu zamówionego towaru w przypadku:

     - niezgodnoœci produktu ze z³o¿onym zamówieniem

     - uszkodzeñ przesy³ek w trakcie transportu, pod warunkiem, ¿e produkt zostanie zbadany w chwili dostawy w obecnoœci kuriera firmy spedycyjnej oraz spo-

        rz¹dzony zostanie protokó³ stwierdzaj¹cy uszkodzenia, podpisany przez Zleceniodawcê i przedstawiciela firmy kurierskiej. Jak najszybciej nale¿y równie¿

        o tym fakcie powiadomiæ Sprzedawcê za pomoc¹ poczty elektronicznej.

     Reklamacje nie spe³niaj¹ce powy¿szego warunku nie bêd¹ rozpatrywane.

 póŸniejszym terminie 2. Termin  sk³adania  reklamacji  dotycz¹cych  jakoœci  druku  wynosi 7 dni  po otrzymaniu  gotowego  produktu. Reklamacje z³o¿one w nie

      bêd¹ rozpatrywane.

3. Podstaw¹ reklamacji nie mog¹ byæ:

     - b³êdy w treœci wynikaj¹ce z b³êdnych  plików dostarczonych przez Zleceniodawcê lub wykonanych przez Sprzedawcê i  zaakceptowanych  przez  Zlecenio-

        dawcê

     - ró¿nice kolorystyczne, je¿eli przed realizacj¹ nie zosta³ dostarczony próbny wydruk koloru wykonany na maszynie i mediach przy u¿yciu których ma zostaæ

        wykonany w³aœciwy nak³ad (dotyczy druku)

     - ró¿nice kolorystyczne w przypadku malowania elementów farbami,  je¿eli  nie  zosta³a przekazana informacja o danej farbie - rodzaj, marka, kolor

     - ró¿nice kolorystyczne poni¿ej 5% nasycenia barw na odbitce próbnej

     - jakoœæ druku, je¿eli nie zosta³a zwrócona 100% iloœæ wykonanego nak³adu

     - ró¿nice  w  wygl¹dzie  produktów  dostarczonych,  a  ogl¹danych  w  przes³anych  ofertach, które mog¹ wynikaæ z indywidualnych ustawieñ  komputera lub

        monitora Zleceniodawcy

     - opóŸnienie lub niezrealizowany monta¿, je¿eli wynika on ze z³ej informacji  Zleceniodawcy dotycz¹cej warunków monta¿u  lub  braku  obecnoœci  Zlecenio-

        dawcy w miejscu monta¿u, je¿eli obecnoœæ jest konieczna

     - zniszczenie lub zu¿ycie wykonanych produktów  spowodowane  eksploatacj¹,  czynnikami zewnêtrznymi, nieodpowiednim zastosowaniem, inge-

        rencj¹ w produkt (samodzielne przeróbki, naprawy, monta¿e, instalacje)

4. Reklamacja musi byæ z³o¿ona pisemnie za pomoc¹ formularza reklamacyjnego.

5. W przypadku umów  zawieranych ze Zleceniodawcami nie bêd¹cymi jednoczeœnie Konsumentami w rozumieniu  art. 221  Kodeksu  Cywilnego, na podstawie

     art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialnoœæ Sprzedawcy z tytu³u rêkojmii jest wy³¹czona.

§8. Zakres odpowiedzialnoœci

1. Archipelagia Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialnoœci za:

    - treœci  materia³ów  dostarczonych przez Zleceniodawcê do realizacji zamówienia - wszelk¹ odpowiedzialnoœæ za treœci oraz prawa autorskie i ochronne dla

       wzorów i projektów przekazanych Wykonawcy, bêd¹cych przedmiotem realizacji ponosi wy³¹cznie Zleceniodawca.  Je¿eli ich wykorzystanie wywo³a  rosz-

       czenia odszkodowawcze osób trzecich Zleceniodawca jest zobowi¹zany do wy³¹czenia  Wykonawcy ze spraw o odszkodowanie z tymi osobami.  

  

    - treœæ, formê i jakoœæ produktu, je¿eli w plikach dostarczonych lub zaakceptowanych przez Zleceniodawcê pojawi³y siê b³êdy

    - opóŸnienia realizacji wynikaj¹ce z dzia³añ Zleceniodawcy (nie dostarczenie prawid³owych plików, nie odczytywanie poczty e-mail)

    - kolorystykê druku, je¿eli Zleceniodawca nie skorzysta³ z wykonania i akceptacji próbnego wydruku kolorystycznego (proof'a)

    - niespe³nienie przez Zleceniodawcê okreœlonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji

    - funkcjonowanie produktów wykonanych na podstawie projektów przed³o¿onych przez Zleceniodawcê 

 2. Archipelagia Sp. z o.o.  wy³¹cza  odpowiedzialnoœæ  odszkodowawcz¹ z  tytu³u  niewykonania lub nienale¿ytego  wykonania  zleceñ, co oznacza, ¿e Zlecenio-

     dawca nie mo¿e dochodziæ ¿adnych roszczeñ odszkodowawczych z tego tytu³u.  Zapis ten nie dotyczy Konsumentów.

  3. W przypadku Konsumentów  Archipelagia  Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialnoœæ pod warunkiem przestrzegania przez Konsumenta  regulaminu,  jednoczeœnie

     zastrzegaj¹c, i¿ roszczenie odszkodowawcze nie mo¿e przekroczyæ wartoœci przedmiotowego zlecenia.

4. Wykonawca  nie  jest zobowi¹zany do zap³aty  kar  umownych  poza wypadkami, gdy przyj¹³ na siebie zobowi¹zanie zap³aty takich kar w umowie zawartej na

    piœmie.

§9. Odst¹pienie od umowy przez Konsumenta

1. Konsument - osoba fizyczna, która dzia³a w celu nie zwi¹zanym z jej dzia³alnoœci¹ handlow¹, gospodarcz¹ lub zawodem (art. 22 kodeksu cywilnego).

2. Z uwagi  na  fakt,  i¿  realizowane  zlecenia  s¹  œwiadczeniami  o  w³aœciwoœciach  okreœlonych przez Konsumenta w z³o¿onym przez niego zleceniu lub œciœle

     zwi¹zanych  z  jego  osob¹,  Konsumentowi  nie przys³uguje prawo do odst¹pienia od umowy (zgodnie z Ustaw¹ z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych

     praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 poz. 271 z póŸn.zm.)

§10. Dane osobowe oraz klauzula informacyjna

1. Sk³adaj¹c  zamówienie  Zleceniodawca  wyra¿a  zgodê  na  umieszczenie  swoich  danych  w  bazie  firmy Archipelagia Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla

    celów realizacji umowy. Podanie danych jest niezbêdne do zrealizowania zamówienia.

2. Dane  osobowe  s¹  przetwarzane zgodnie z Rozporz¹dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony da-

     nych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie  danych  RODO)

     oraz ustaw¹ o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administratorem  danych  Zleceniodawcy  jest  Archipelagia  Sp. z o.o.  z  siedzib¹ 44-100 Gliwice, ul. Toszecka 102, KRS 0000729594, biuro@archipelagia.pl

4. Administrator  dok³ada  szczególnej  starannoœci  w  celu  ochrony  interesów  osób,  których podane dane dotycz¹, a w szczególnoœci zapewnia, ¿e zbierane

     przez niego dane s¹ przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu  przetwarzaniu  niez-

     godnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich s¹ przetwarzane oraz przechowywane w postaci umo¿liwiaj¹-

     cej identyfikacjê osób, których dotycz¹, nie d³u¿ej ni¿ jest to niezbêdne do osi¹gniêcia celu przetwarzania. 

5. Ka¿dorazowo  cel,  zakres  i  mo¿liwi  odbiorcy  danych osobowych wynika z dzia³añ podjêtych przez Zleceniodawcê i s³u¿y wykonaniu umowy sprzeda¿y oraz

     marketingowi bezpoœredniemu w³asnych produktów.

6. Podstaw¹ przetwarzania danych osobowych Zleceniodawcy jest koniecznoœæ realizacji umowy, której jest stron¹ lub podjêcia na jego ¿¹danie dzia³añ przed

     jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu  marketingu  bezpoœredniego  w³asnych  produktów  lub  us³ug  Administratora  podstaw¹  takiego

     przetwarzania jest uprzednia zgoda Zleceniodawcy lub wype³nienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit.b

     oraz lit. f RODO).

7. Dane  zebrane  przez  Administratora  bêd¹  przetwarzane  przez  czas  niezbêdny do realizacji Umowy Sprzeda¿y, a po tym czasie przez czas odpowiadaj¹cy

     okresowi przedawnienia roszczeñ wynikaj¹cych z umowy lub do czasu cofniêcia zgody na ich przetwarzanie.

8. Ka¿dej osobie przys³uguje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zw³aszcza prawo do:

     ¿¹dania  uzupe³nienia,  uaktualnienia,  sprostowania  danych  osobowych,  czasowego  lub sta³ego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuniêcia, je¿eli s¹

    one  niekompletne,  nieaktualne,  nieprawdziwe  lub zosta³y  zebrane z naruszeniem ustawy albo s¹ ju¿ zbêdne do realizacji celu, dla którego zosta³y zebrane.

9. Dane  osobowe  s¹ chronione zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883)  w sposób uniemo¿liwiaj¹cy dos-

      têp do nich osób trzecich.   

§11. Postanowienia koñcowe

1. Zleceniodawca zobowi¹zuje siê do niezw³ocznego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o ka¿dorazowej zmianie swojego adresu. Brak zawiadomienia po-

    woduje, ¿e korespondencja kierowana na adres podany w umowie, zamówieniu lub innej czynnoœci uwa¿ana jest za dorêczon¹.

2. W sprawach nie opisanych w niniejszych OWS maj¹ zastosowanie ogólnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, w szczególnoœci przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonawca nie akceptuje ogólnych warunków umów ani wzorców umownych Zleceniodawcy.

4. Spory dotycz¹ce wykonania umowy rozstrzygaæ bêdzie S¹d miejscowo w³aœciwy dla Archipelagia Sp. z o.o.

5. Zleceniodawca oœwiadcza, ¿e zapozna³ siê z niniejszymi warunkami i zobowi¹zuje siê ich przestrzegaæ.     


	Strona 1
	Strona 2

