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OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA FORMY
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Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Formy (OWWF) mają zastosowanie do wszelkich
umów, których stroną jest firma Oring-Gumy z siedzibą w Szczecinie, zwana dalej
Sprzedającym a jej Kontrahentami zwanymi dalej Kupującymi.
2. Niniejsze OWWF są załącznikiem do Ogólnych Warunków Sprzedaży i stanowią jego
integralną część.
3. Złożenie zamówienia na wyrób formowy wraz z wykonaniem oprzyrządowania jest
równoznaczne z akceptacją poniższych warunków.

2

Wykonanie i koszt
1. Sprzedający aranżuje wykonanie oprzyrządowania, zwanego również formą,
wymaganego do produkcji wyrobów.
2. Kupujący partycypuje w kosztach wykonania oprzyrządowania – w dokumentacji
zakupu określane jako „dopłata” do wykonania oprzyrządowania.
3. Dopłata do wykonania oprzyrządowania jest jednorazowa.
4. Zamówienie na wyrób formowy zawiera kwotę dopłaty do wykonania formy oraz
osobno koszt samego wyrobu.
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Prawo własności
1. Właścicielem oprzyrządowania jest wyłącznie Sprzedający.
2. Dopłata do wykonania oprzyrządowania nie wiąże się w żaden sposób z nabyciem prawa
własności formy przez Kupującego.
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Serwis i konserwacja
1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zachować możliwie najdłuższą żywotność
formy poprzez jej odpowiednie przechowywanie i konserwację.
2. Oprzyrządowanie może ulec degradacji lub zakończyć żywotność, wówczas po
dokonaniu fachowej oceny, Sprzedający podejmie odpowiednie do stanu
oprzyrządowania czynności: podda utylizacji lub renowacji.
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Utylizacja
1. W przypadku zakończenia żywotności formy i konieczności jej utylizacji, koszt tej
czynności leży po stronie Sprzedającego.
2. Jeśli Kupujący wykazuje wolę nabywania wyrobów wykonywanych przy użyciu formy
poddanej utylizacji, Sprzedający przedłoży Kupującemu ofertę wykonania nowej formy.
3. Oprzyrządowanie nieużytkowane dłużej niż 10 lat, licząc od daty ostatniego zakupu
Klienta, na zlecenie którego zostało wytworzone, bez względu na jego kondycję, może
zostać poddane utylizacji, bez konieczności informowania Klienta o powyższym fakcie.
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Renowacja
1. W przypadku konieczności renowacji oprzyrządowania Sprzedający dokona stosownych
czynności i przedłoży Klientowi propozycję rozdziału kosztów jej przeprowadzenia.

