OWWPW – Ogólne warunki wzorcowań przez wymianę wykonywanych przez GAZEX-Drzewicki Sp. j.
z dnia 23 czerwca 2022 r.

1.

Postanowienia ogólne
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Wzorcowań Przez Wymianę (dalej: „OWWPW”) określają zasady zawierania umów
o świadczenie usług wzorcowania modułów sensorycznych przez wymianę (dalej: „WPW”) przez spółkę GAZEXDrzewicki Sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa, numer KRS: 0000091950 (dalej: „GAZEX”).
1.2. Celem usługi WPW jest uproszczenie i przyspieszenie procesu wzorcowania najbardziej rozpowszechnionych typów
detektorów produkcji GAZEX. Polega ona na wzorcowaniu używanych, standardowych modułów sensorycznych
(dalej: „MS”) poprzez ich wymianę na nowo wzorcowane, będące odpowiednikami MS.
1.3. OWWPW stanowią integralną część wszystkich umów o świadczenie usługi WPW zawieranych przez GAZEX
z przedsiębiorcami (dalej „Zleceniodawcami”).
1.4. Potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usługi WPW jest wystawienie elektronicznego zlecenia
(dalej: „Zlecenie”), generowanego na stronie internetowej h ps://www.gazex.com/pl/serwis/wzorcowanie-przezwymiane/ oraz nadanie mu numeru RMA – Return Merchandise Authoriza on (Autoryzacja Zwrotu Towarów).
1.5. Zleceniodawca akceptując OWWPW potwierdza, iż zapoznał się z Cennikiem Standardowych Produktów GAZEX
(dalej: „Cennik Produktów”) oraz Cennikiem Standardowych Usług GAZEX (dalej: „Cennik Usług”), dostępnymi
w siedzibie GAZEX i na stronie internetowej h ps://www.gazex.com/pl/produkty/cennik/ oraz h ps://www.gazex.com/
pl/serwis/cennik/.
1.6. OWWPW są dostępne dla Zleceniodawcy przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie GAZEX oraz na
stronie internetowej h ps://www.gazex.com/pl/dokumenty/.
1.7. Przed zawarciem umowy Zleceniodawca jest obowiązany przekazać GAZEX następujące informacje:
a) nazwę, numer NIP oraz adres siedziby przedsiębiorstwa;
b) imię, nazwisko, e-mail oraz numer telefonu osoby kontaktowej;
c) e-mail rozliczeniowy (na potrzeby przesłania elektronicznej faktury VAT / pro forma / korekty faktury VAT);
d) numer konta bankowego.
1.8. GAZEX jest administratorem danych osobowych, a dane osobowe podawane na Zleceniu przetwarzane będą jedynie
w celu realizacji usługi wzorcowania i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest
obowiązkowe.
1.9. Doręczanie faktur będzie odbywać się drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail.

2. Zakup nowo wzorcowanych modułów sensorycznych
2.1. Lista modułów sensorycznych objętych usługą WPW publikowana jest pod adresem h ps://www.gazex.com/pl/serwis/
wzorcowanie-przez-wymiane/.
2.2. Zleceniodawca zawierając umowę o świadczenie usługi WPW składa tym samym zamówienie na zakup nowo
wzorcowanych modułów sensorycznych zadeklarowanych w Zleceniu.
2.3. Fakturowanie odbywa się według cen standardowych (bez upustów) określonych w Cenniku Produktów, obowiązującym
w dniu wystawienia faktury sprzedaży.
2.4. Wysyłka nowo wzorcowanych modułów sensorycznych odbywa się na koszt Zleceniodawcy.
3. Zwrot MS
3.1. Zwrot MS musi nastąpić w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury sprzedaży, o której mowa
w pkt. 2.3. Za termin zwrotu uważa się datę wpływu MS do magazynu GAZEX.
3.2. Zleceniodawca dostarcza MS do siedziby GAZEX osobiście lub własnym przewoźnikiem na własny koszt i ryzyko.
3.3. Zleceniodawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne opakowanie. Za ewentualne uszkodzenia zwracanych MS
powstałe w czasie transportu w wyniku braku bezpiecznego opakowania, GAZEX nie ponosi odpowiedzialności.
3.4. Do MS powinien być załączony wydruk Zlecenia. Przesyłki wysłane bez uprzedniego zarejestrowania Zlecenia i bez
podania numeru RMA nie będą przyjmowane przez GAZEX.
3.5. Zwrot MS musi nastąpić jednorazowo, tj. pierwsza przesyłka zawierająca MS jest traktowana jako jedyna do Zlecenia.
Kolejne zwroty z par i deklarowanej w danym Zleceniu automatycznie zostaną przeznaczone do utylizacji lub recyklingu.
3.6. Zwracane MS poddawane są wery kacji w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty przyjęcia sprzętu do serwisu
w zakresie jednoznacznej identy kowalności jako produktu wytworzonego przez GAZEX, braku uszkodzeń
mechanicznych, oryginalności programu sterującego i danych kalibracyjnych w procesorze, czytelności numeru seryjnego
i identy katora kodowego.
3.7. Wszystkie pozytywnie zwery kowane MS uprawniają Zleceniodawcę do otrzymania korekty ceny zakupu nowo
wzorcowanych modułów sensorycznych do ceny ich wzorcowania określonych w Cenniku Usług aktualnym na dzień
zawarcia umowy.
3.8. Korekta ceny jest wystawiana tylko jednokrotnie. Będzie ona uwzględniała tylko pozytywnie zwery kowane MS
zwrócone do GAZEX w ilości nie większej niż ilość deklarowana w Zleceniu. Korekta będzie wystawiona w terminie
14 dni kalendarzowych od daty wery kacji MS. Zwrot kwoty wynikającej z korekty nastąpi w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty wystawienia faktury-korekty, zgodnie z danymi zamieszczonymi w Zleceniu.
3.9. Pozytywnie zwery kowane MS nie mogą być zwrócone Zleceniodawcy i podlegają utylizacji lub recyklingowi.
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3.10. O wszystkich przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości podczas wery kacji MS, GAZEX informuje Zleceniodawcę
w raporcie z wery kacji. W raporcie podaje się ilości odrzuconych MS oraz rodzaj wady. Zleceniodawca może żądać ich
zwrotu, o ile sformułuje takie żądanie na piśmie i prześle je do GAZEX w terminie 7 dni od daty otrzymania raportu oraz
uiści opłatę (w terminie płatności faktury wystawionej przez GAZEX) za wery kację w wysokości 39,-PLN ne o każdej
sztuki MS. Przy braku wpływu opłaty, po upływie 14 dni kalendarzowych od terminu płatności faktury za wery kację,
MS podlegają automatycznej utylizacji, a Zleceniodawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie wobec GAZEX.
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