OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG
GENOMTEC S.A.
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Postanowienia ogólne. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży produktów („Produkty” lub „Produkt”) i
świadczenia usług („Usługi” lub „Usługa”) przez spółkę GENOMTEC S.A. („GENOMTEC ”).
Oferta. Niniejsze warunki, wraz z wyceną („Wycena”) i instrukcją obsługi („Instrukcja”), jeśli ma zastosowanie, stanowią całkowitą ofertę ze
strony GENOMTEC w odniesieniu do wymienionych Produktów lub Usług. Specyfikacja Produktów jest przedstawiona w Instrukcji
Użytkowania dołączonej do Wyceny.
Odpowiedzialność. Odpowiedzialność GENOMTEC S.A. jest ograniczona wyłącznie do wysokości wynagrodzenia określonego w Wycenie i
dotyczy tylko przypadków, kiedy (prawidłowo przechowywany) Produkt lub Usługa nie spełniają parametrów określonych w Instrukcji
Użytkowania. W przypadku świadczenia Usług GENOMTEC ponosi odpowiedzialność wyłącznie wobec kupującego, a nie wobec osób
trzecich, niezależnie od tego, czy osoby te są w jakikolwiek sposób powiązane z kupującym czy działają na jego zlecenie.
Własność intelektualna i inne prawa GENOMTEC. Wszelkie prawa i tytuły prawne do Produktu lub Usługi (w tym wszelkie prawa własności
intelektualnej lub przemysłowej) przysługują spółce GENOMTEC S.A. i nie przechodzą na kupującego ani na jego kontrahentów, klientów,
podmioty stowarzyszone i inne osoby (w tym: zleceniodawców, agentów, bezpośrednich nabywców czy upoważnionych użytkowników). Ani
dostawa Produktu czy wykonanie Usługi, ani faktyczna współpraca nie będą interpretowane jako przekazanie kupującemu (i innym
podmiotom wskazanym w zdaniu powyżej) jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym m.in. patentów, znaków
towarowych, praw autorskich, tajemnicy handlowej lub innych praw dotyczących Produktów lub Usług.
Własność intelektualna i inne prawa należące do kupującego lub osób trzecich. W przypadku wykonywania Usług z wykorzystaniem
materiałów dostarczonych przez Kupującego lub uzyskanych przez GENOMTEC na podstawie instrukcji kupującego, kupujący zadba o to, by
materiały te mogły być wykorzystane przez GENOMTEC w ramach świadczenia Usług w możliwie najszerszym zakresie. Prośba o skorzystanie
z takich materiałów będzie wyraźnie zaznaczona w Wycenie. Zwracając się do GENOMTEC z prośbą o wykorzystanie takich materiałów,
kupujący potwierdza swoją zgodę na wykorzystanie przez GENOMTEC materiałów kupującego. Natomiast w przypadku korzystania z
materiałów osób trzecich kupujący potwierdza, że posiada wszystkie ważne zgody wszystkich osób mających prawa własności intelektualnej
i inne tytuły do materiałów przeznaczonych do wykorzystania. Kupujący zwalnia spółkę GENOMTEC z odpowiedzialności i zobowiązuje się
do zabezpieczenia jej przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich związanych z wykorzystaniem powyższych materiałów przez GENOMTEC
w ramach wykonywania Usług.
Ograniczenia. Zakazuje się przeprowadzania inżynierii wstecznej i odtwarzania receptury Produktów. O ile spółka GENOMTEC wyraźnie nie
postanowi inaczej na piśmie, spółka GENOMTEC nie przyznaje żadnych praw do korzystania z Produktu w zakresie zastosowań komercyjnych
innych niż określono w Wycenie lub podobnym dokumencie dot. produktu (co obejmuje użycie diagnostyczne w zakresie in vitro do celów
medycznych lub wykorzystanie wyłącznie do celów badawczych (research use only); ograniczone/ zabronione zastosowania komercyjne
obejmują produkcję, kontrolę jakości, usługi komercyjne inne niż diagnostyka in-vitro, takie jak m.in. raportowanie wyników działań w
zastosowaniach terapeutycznych ex vivo lub in vivo, raportowanie i publikowanie wyników prowadzonych analiz z wykorzystaniem
Produktów lub Usług do celów innych niż związanych z realizacją świadczeń medycznych, wszelkiego rodzaju spożycie przez ludzi lub
zwierzęta czy zastosowanie wobec ludzi lub zwierząt). Aby uzyskać prawa do komercyjnego korzystania z Produktów, należy skontaktować
się z nami pod adresem office@genomtec.com. W celu wykorzystania Produktu na potrzeby monitoringu, analiz porównawczych i
wszelkiego rodzaju publikacji (w tym m.in. wykorzystania Produktu w porównaniach naukowych czy medycznych) należy uzyskać pisemną
zgodę od spółki GENOMTEC.
Zamówienie. Kupujący (lub jego agent) składa zamówienie („Zamówienie”) poprzez umieszczenie swojego podpisu w dolnej części
dokumentu Wyceny. Elektroniczną wersję Zamówienia należy przesłać drogą mailową do spółki GENOMTEC na adres:
office@genomtec.com.
Waluta i rozliczenie. Rozliczenie z tytułu Produktu lub Usługi następuje w walucie i na warunkach określonych w Wycenie. Wszystkie
płatności realizowane są przelewem.
REGUŁY INCOTERMS. Do dostawy Produktów określonych w Wycenie zastosowanie mają reguły INCOTERMS DAP 2020 (uzgodnione miejsce
dostawy). Wszystkie stosowne cła i podatki są płatne przez kupującego po dostawie. Spółka GENOMTEC korzysta z usług wybranej przez
siebie firmy kurierskiej.
Ubezpieczenie. Spółka GENOMTEC zapewnia jedynie zwykłe ubezpieczenie od utraty lub uszkodzenia towarów podczas transportu
wykupywane za pośrednictwem firmie kurierskiej i z zastosowaniem dostępnych minimalnych standardowych stawek, z limitem
odpowiedzialności nie przekraczającym całkowitej kwoty określonej w Wycenie. Ewentualne dodatkowe ubezpieczenia leżą w gestii
bezpośredniego nabywcy.
Rozwiązywanie sporów. Spory dotyczące Produktów lub Usług będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla
siedziby spółki GENOMTEC, a kupujący niniejszym poddaje się ich jurysdykcji.
Wyłączenie niektórych konwencji. Niniejszym wyraźnie wyłącza się zastosowanie Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży
towarów (Nowy Jork, 14 czerwca 1974 r.) oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
(Wiedeń, 11 kwietnia 1980 r.).
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