Ogólne Warunki Zakupu
Załącznik do zamówienia
I. Towary - Zamówienia
Każda dostawa musi być zgodna z Zamówieniem podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego.
Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia towarów dostarczonych bez pisemnego zamówienia, a koszty z tym związane obciążają Sprzedającego. Przyjęcie do realizacji zamówienia powinno być
pisemnie potwierdzone przez Sprzedającego w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.Za pisemne potwierdzenie uznaje się dokument papierowy, fax lub e-mail przesłany przez Sprzedającego
Kupującemu. Potwierdzenie zamówienia oznacza przyjęcie niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu. Brak pisemnego potwierdzenia w podanym wyżej terminie i przystąpienie do realizacji
Zamówienia, traktowany będzie przez Kupującego jako przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji na warunkach określonych w zamówieniu i zgodnych z niniejszymi Ogólnymi
WarunkamiZamówienia.
Przez przyjęcie niniejszego Zamówienia do realizacji Sprzedający potwierdza zgodność przedmiotu dostawy z przepisami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
II. Dostawy – Przeniesienie własności
1. Dostawę uważa się za wykonaną, gdy jej przedmiot zostanie dostarczony zgodnie z warunkami Incoterms zawartymi na Zamówieniu Kupującego.
2. Sprzedający zobowiązany jest dostarczać towary tylko w godzinach pracy służb magazynowych Kupującego wskazanych w Zamówieniu.
3. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia towarów dostarczonych bez faktury lub dowodu WZ. Dokumenty muszą zawierać numer Zamówienia i inne związane
z nim dane.
4. Koszty transportu określają warunki zakupu zawarte w Zamówieniu.
III. Ceny
Ceny podane Kupującemu przez Sprzedającego, zaakceptowane przez Kupującego i wpisane w Zamówieniu, nie mogą ulec zmianie po złożeniu Zamówienia przez Kupującego.
IV. Płatności
Terminy i sposób płatności ustalone ze Sprzedającym określone są w warunkach Zamówienia.
V. Terminy dostaw – Opóźnienia
1. Harmonogram dostaw określony w Zamówieniu wiąże Sprzedającego i musi być przez niego ściśle dotrzymany, tak co do terminów, jak i wielkości dostaw.
W przypadku jakiegokolwiek opóźnienia Kupujący ma prawo:
a)
zażądać zmiany środka transportu, z tym że Sprzedający pokrywa wszelkie koszty związane z tą zmianą; i/lub
b)
żądać od Sprzedającego kary umownej w wysokości 0,5% wartości dostawy w Zamówieniu za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% wartości tego towaru; i/lub
c)
jeśli w ocenie Kupującego opóźnienie może spowodować niewykonanie ustalonego harmonogramu dostaw, Kupujący może odstąpić od Z amówienia w całości lub części,
bez żadnych dla niego konsekwencji.
2. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że nie będzie w stanie przyjąć w umówionym terminie dostawy, winien niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedającego i określić szacunkowo czas, w którym
będzie mogło nastąpić przyjęcie towaru.
VI. Jakość, kontrola i badanie
1. Sprzedający zobowiązany jest do zorganizowania i posiadania takiego wyposażenia produkcyjnego, kontrolnego i badawczego oraz udokumentowanych procedur, które zapewnią, że
przedmiot dostawy jest zawsze odpowiedniej jakości, zgodny z wymaganiami, warunkami technicznymi i specyficznym wymaganiem Kupującego oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2. Kupujący zastrzega sobie prawo przeprowadzenia własnej kwalifikacji odbiorczej dla każdej poszczególnej dostawy lub partii, w oparciu o własne badania, kontrole i opinie, według
własnych procedur. Przeprowadzenie badań odbiorczych dostaw nie wpływa na ograniczenie odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu wad dostarczonych wyrobów. Sprzedający lub
jego przedstawiciel może uczestniczyć w przeprowadzaniu badan odbiorczych dostaw w siedzibie Kupującego.
3. Sprzedający umożliwi Kupującemu, po uzgodnieniu, przeprowadzenie auditów systemu jakości stosowanego przez Sprzedającego.
4. Sprzedający zobowiązany jest, na żądanie Kupującego do wystawienia odpowiednich certyfikatów jakości, deklaracji zgodności, atestów lub też innych świadectw czy zapewnień
według wymagań Kupującego.
VII. Gwarancja
Sprzedający udziela Kupującemu 12-miesięcznej gwarancji na sprzedane wyroby i zobowiązuje się w razie ujawnienia wady w tym okresie, wadliwe wyroby bezpłatnie wymienić na wolne od wad,
lub naprawić w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, według uznania Kupującego.
VIII. Ubezpieczenia
Sprzedający lub Kupujący jest zobowiązany na swój koszt ubezpieczyć towar na czas transportu do miejsca wskazanego przez Kupującego, do wysokości jego wartości, w zależności od warunków
dostawy zawartych w Zamówieniu Kupującego.
IX. Odszkodowania
1. Sprzedający jest zobowiązany wynagrodzić Kupującemu wszelkie straty z jakiegokolwiek roszczenia mającego źródło w produkcji, sprzedaży czy stosowaniu towarów, łącznie ze stratą
handlową.
2. Sprzedający jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, zarówno na osobie jak i w mieniu wyrządzone przez dostarczone towary Kupującemu lub osobie trzeciej, spowodowane między
innymi błędami w dokumentacji, w konstrukcji czy niewłaściwym sposobem wytwarzania, jak też wadami materiału użytego do produkcji towarów, zgodnie z prawem i jurysdykcją państwa,
w którym szkoda powstała.
3. Sprzedający jest zobowiązany zapewnić Kupującemu ochronę prawną dostarczając wszelkich niezbędnych dokumentów, dowodów i zabezpieczyć Kupującego przed jakimikolwiek
kosztami wynikającymi z takich roszczeń.
4. Strony ustalają stosowanie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości:
a) 15% wartości towaru, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający;
b) 1% wartości towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub wymiany jego na towar bez wad, jednak nie więcej niż 20% wartości tego towaru;
c) 5% wartości przyjętych przez Kupującego towarów dostarczonych w innych asortymentach lub gatunkach niż określone w Zamówieniu;
d) 10% wartości dostawy bez przewidywanej w Zamówieniu dokumentacji i dokumentów niezbędnych dla jej użycia (zastosowania) zgodnie z przeznaczeniem; powyższe dotyczy:
- certyfikatu
- dokumentacji technicznej
- instrukcji obsługi
- świadectwa dopuszczenia maszyny do produkcji
- świadectwa UDT
- karty pomiarów
- deklaracji zgodności;
e) 0,5% wartości towaru niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wartości tego towaru;
f) 1% wartości towaru, który miał być dostarczony w opakowaniu zastrzeżonym wyłącznie dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem w transporcie, a został dostarczony bez takiego
opakowania i które towaru należycie nie zabezpieczało. Za dostarczenie towaru bez opakowania zastrzeżonego w innych celach lub za wady takiego opakowania należą się kary jak za
wady towaru.
1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadkach nieprzewidzianych w niniejszym artykule oraz odszkodowania przewyższającego
karę umowną.
X. Własność przemysłowa
Wszelkie rysunki, dokumentacje, wskazówki lub jakiekolwiek inne informacje techniczne przekazane Sprzedającemu, ze względu na realizacje dostaw pozostają własnością Kupującego i mogą być
wykorzystane wyłącznie dla dobra Kupującego. Sprzedający zobowiązany jest zapewnić nadzór nad przekazanymi dokumentami w sposób umożliwiający kontrolę rozpowszechniania dokumentów
oraz ich zwrot na żądanie Kupującego. Sprzedający zobowiązuje się do ich niewykorzystywania, ani niestosowania na rzecz lub na korzyść osoby trzeciej.
XI. Siła wyższa
Jeśli w wyniku okoliczności nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych, będących poza kontrolą Stron, takich jak pożar, wojna, decyzja rządu, strajk generalny, powstanie lub zamieszki, brak energii,
możliwości Sprzedającego w zakresie realizacji dostawy lub możliwości Kupującego w zakresie odbioru dostawy zostaną zasadniczo utrudnione, Strona będzie miała prawo anulowania Zamówienia
w części lub całości, w odniesieniu do dostaw, które miały miejsce w przedmiotowym okresie. Sprzedający lub Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o
zaistnieniu okoliczności siły wyższej.
XII. Rozstrzyganie sporów
Wszelkie spory majątkowe mogące wyniknąć z niniejszego Zamówienia, Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu rzeczowo właściwego sądu w Poznaniu.
XIII. Postanowienia końcowe
1. Formę pisemną dla potrzeb OWZ uważa się za dochowaną także przy wykorzystaniu komunikacji telefaksowej oraz poczty elektronicznej.
2 Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część zamówienia złożonego u Sprzedającego przez Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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