OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
1.

Preambuła

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu dotyczą wszystkich transakcji zakupu realizowanych przez KNAUF
INDUSTRIES POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Adamowicach przy ul. Styropianowej 1, 96-320 Adamowice,
Mszczonów, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000044477, REGON: 170284669, NIP: 5811030150 (zwana dalej „Spółką”), zarówno
narzędzi, maszyn, części, surowców, jak i materiałów wszelkiego rodzaju, włącznie ze świadczeniem usług
(w dalszej części zwanych łącznie „Produktami”).
O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz niezależnie od odmiennych
postanowień zawartych w ogólnych warunkach sprzedaży Dostawcy, akceptacja jednego z zamówień
oznacza wyrażenie zgody na niniejsze Ogólne Warunki Zakupu.
W żadnym wypadku nie należy interpretować akceptacji dostaw Produktów, jak również płatności z tytułu ich
nabycia, jako akceptację ogólnych warunków sprzedaży i umów Dostawcy.
2.

Zamówienia

Każde zamówienie zostanie uznane za zaakceptowane przez Dostawcę, o ile Dostawca nie oświadczy
inaczej w formie pisemnej, w ciągu 2 dni roboczych od wysłania zamówienia przez Spółkę.
Ogólne Warunki Zakupu mogą zostać zmienione lub anulowane przez Spółkę w formie pisemnej, w
dowolnym czasie, nie później jednak niż w terminie pięciu dni roboczych poprzedzających datę dostawy
Produktów. O zmianie lub anulowaniu Ogólnych Warunków Zamówienia, Dostawca zostanie zawiadomiony
na piśmie (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub drogą elektroniczną.
Zmienione Ogólne Warunki Zakupu wiążą Strony po upływie 2 tygodni od daty doręczenia ich Dostawcy.
3.

Jakość produktów/Gwarancje/Rękojmie

Dostawca zapewnia 24 miesięczną gwarancję i rękojmię na Produkty na wypadek ewentualnych wad,
niezależnie od ich pochodzenia. Dostawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za zrealizowanie dostaw
Produktów zgodnie z warunkami zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa i normami, dokumentacją
oceny technicznej, poświadczeniami, specyfikacjami i/lub wyprodukowanymi i przekazanymi przez nas
próbkami, jak również zgodnie z obowiązującymi normami i kodeksami praktyk odnoszących się do tworzyw
sztucznych. Dostawca jest zobowiązany wykazać tą zgodność w każdym czasie.
Wszystkie Produkty niespełniające wymagań mogą zostać zwrócone Dostawcy przez Spółkę na koszt i
niebezpieczeństwo Dostawcy.
Ponadto Dostawca jest odpowiedzialny za:
•
wszystkie wady zakupionego Produktu w zakresie jego/jej konkretnego przeznaczenia;
•
wszystkie wady zakupionych Produktów, wynikające z warunków przechowywania lub
składowania.
Dostawca ma obowiązek poinformować Spółkę, na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji, o
wszystkich wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na realizację zamówienia (w szczególności: trudnościach
związanych z dostawą materiałów, sporach pracowniczych, strukturze własnościowej, organizacji, itd.).
Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody materialne i niematerialne, bezpośrednie i/lub
pośrednie, wyrządzone Spółce i/lub naszym Klientom, niezależnie od przyczyny i podstaw (gwarancja
umowna, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, odpowiedzialność kontraktowa wynikająca z braku zgodności
itd.). W związku z powyższym, Dostawca będzie zobowiązany wypłacić odszkodowanie za wszelkie szkody w
tym rzeczywiste straty i utracone korzyści w szczególności na produkcji, działalności, zysku, wszelkie koszty i
wydatki, wynikające w szczególności z niedostępności lub niezdatności do zamierzonego użytku Produktów.
4.

Podwykonawstwo – przeniesienie

Powierzenie, przeniesienie lub zlecenie podwykonawstwa zamówienia, nawet częściowe, jest niedozwolone i
wymaga wyraźnej, pisemnej zgody Spółki.
5.

Dostawy, reklamacje

Terminy dostaw podane w zamówieniach Spółki są ostateczne i nie podlegają negocjacjom. Termin dostawy
podany na zamówieniu to data dostarczenia Produktów do siedziby Spółki lub pod inny adres wskazany
przez Spółkę.
Jeżeli dostawa będzie opóźniona, Spółka jest uprawniona:
•
do anulowania zamówienia;
•
do natychmiastowego zaopatrzenia się w materiały u innego dostawcy na koszt i
niebezpieczeństwo Dostawcy;
•
do odmowy przyjęcia dostawy Produktów na piśmie (listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru) lub drogą elektroniczną, jeżeli termin dostawy nie zostanie
dotrzymany, dostawa będzie niekompletna lub nadmiarowa lub w wypadku niezgodności z
zamówieniem i/lub dokumentami.
Wszystkie Produkty zostaną zwrócone Dostawcy na jego własny koszt i niebezpieczeństwo. Ponadto
Dostawca będzie zobowiązany wypłacić Spółce odszkodowanie z tytułu poniesienia przez Spółkę kosztów,
wydatków, opłat celnych, innych opłat, kar pieniężnych oraz odszkodowań poniesionych przez Spółkę z
powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Dostawcę (odrzuty, przechowywanie,
sortowanie, tymczasowe koszty, retuszowanie, uszkodzenie narzędzi, awarie, przestoje produkcyjne, itd.).
6.

Opóźnione dostawy i kary finansowe

W wypadku, gdy Dostawca nie jest w stanie zrealizować dostawy w określonym terminie, w całości lub
części, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Spółkę o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, wraz z podaniem przyczyn i prawdopodobnego czasu opóźnienia.
Jeżeli dostawa zostanie opóźniona, kara pieniężna za opóźnienie dostawy wynosi 0.2% wartości zamówienia
za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów wskazanych w zamówieniu, ograniczone do 5% wartości
netto zamówienia.
7.

Przeniesienie własności i ryzyka

O ile nie zostało to wyraźnie inaczej wskazane, dostawa i powiązane z nią przeniesienie praw własności
Produktów na naszą Spółkę nastąpi z chwilą dostawy i odbioru wszystkich Produktów objętych danym
zamówieniem pod adresem wskazanym w zamówieniu.
Mając na uwadze powyższe, Dostawca zobowiązany jest posiadać ważną polisę ubezpieczeniową, która
pokryje ewentualne uszkodzenia Produktów, które mogą powstać w czasie transportu oraz polisę
ubezpieczeniową, pokrywającą finansowe konsekwencje odpowiedzialności wynikającej ze szkody, która
może zostać spowodowana zamówionymi Produktami.
W zakresie form, narzędzi lub maszyn skonstruowanych przez Dostawcę na rzecz Spółki w ramach
zamówienia, narzędzia te i prawa własności intelektualnej lub przemysłowej ich dotyczące staną się
własnością Spółki na zasadach określonych w odrębnej umowie i nie mogą inicjować zatrzymania własności
przez Dostawcę, który niniejszym zobowiązuje się zapewnić identyfikację wspomnianych narzędzi, jako
własności Spółki.
8.

Ubezpieczenie

Dostawca zobowiązuje się wykupić polisy ubezpieczeniowe przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, a w
szczególności:
•
Polisę ubezpieczającą Dostawcę w zakresie wszelkiego ryzyka utraty lub zniszczenia
Produktów przed dostawą do naszej Spółki, jak również przed tym samym ryzykiem
wynikającym z użycia Produktów po dostawie i powstałych konsekwencji finansowych.
•
Polisę ubezpieczeniową mienia w transporcie, obejmującą wszelkie ryzyko utraty lub
uszkodzenia Produktów podczas transportu.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które będzie obejmowało, po dostarczeniu Produktów,
finansowe konsekwencje wszelkich szkód poniesionych przez Spółkę, które mogą powstać w wyniku wady,
błędu lub zaniedbania, które można przypisać Dostawcy, w realizacji zobowiązań umownych zgodnie z
zamówieniem
9.

Zgodność z przepisami prawa i uregulowaniami prawnymi

Dostawca będzie przestrzegał obowiązujących przepisów prawa uchwalonych przez wszystkie władze
krajowe, europejskie, lokalne i inne, jak również wszystkich uregulowań prawnych i regulaminów podmiotów
prywatnych i państwowych, dotyczących jego działalności gospodarczej w kontekście realizacji zamówienia,
w szczególności, w kwestiach bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, Dostawca niniejszym oświadcza,
że należycie zapoznał się z odnośnymi uregulowaniami prawnymi, których przestrzega.
10.

Zalecenia dotyczące opakowania i wysyłki

Dostawca jest zobowiązany wybrać opakowanie odpowiednie do charakteru Produktów, które dostarcza, jak
również do trybu transportu i przechowywania w celu zagwarantowania dostawy w nienaruszalnym stanie.
Jest on również zobowiązany, w ramach własnej odpowiedzialności, przestrzegać krajowych i
międzynarodowych przepisów, dotyczących produktów niebezpiecznych.
Do każdej dostawy zostanie dołączony szczegółowy list przewozowy. Umożliwi to identyfikację zamówienia,
rodzaju produktów, zamówionych ilości, itd.).
Dostawca jest zobowiązany zapewnić możliwie najszybszy transport wysyłki i wybrać najbardziej korzystną i
najbardziej odpowiednią opcję wysyłki dla Spółki, o ile nie istnieje jakaś szczególna lub nadrzędna umowa.
W przypadku, gdy Spółka posiada instrukcje pakowania, to Dostawca jest zobowiązany do ich zastosowania.
Materiał jest wliczony w cenę Produktu, chyba, że Strony ustalą inaczej.
11.

Własność intelektualna - nazwy firmowe – patenty – wzory i modele

Dostawca niniejszym oświadcza, że jest właścicielem lub posiadaczem licencji, patentów, zezwoleń, znaków
firmowych, wzorów, modeli i procesów wdrożonych w celu realizacji zamówienia.
Na Spółkę przeniesione zostaną wszelkie autorskie prawa majątkowe na podstawie których, Spółka będzie
mogła korzystać z rysunków i dokumentów, włącznie z instrukcjami obsługi oprogramowania, sporządzonymi
na papierze firmowym lub w ramach znaku firmowego Dostawcy w celu realizacji zamówienia. W tym celu
strony podpiszą umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
W przypadku zgłoszenia wobec Spółki i/lub naszych klientów jakichkolwiek roszczeń lub zarzutów o
naruszenie praw autorskich lub praw własności przemysłowej (naruszenia patentu i/lub z tytułu nieuczciwej
konkurencji) w związku z zamówieniem, Dostawca podejmie na swój koszt, środki obrony Spółki przed takimi
roszczeniami lub zarzutami i zapewni naszej Spółce gwarancję, na mocy której będzie ona zwolniona ze
wszystkich kosztów związanych z postępowaniem procesowym i orzeczeniami, które mogą być wydane na jej
niekorzyść oraz reprezentację we wszystkich postępowaniach sądowych, jak również w zakresie
poniesionych zobowiązań, bez ograniczeń, z zastrzeżeniem, że zawarcie jakiejkolwiek ugody w
przedmiotowej sprawie wymagać będzie zgody Spółki
Jeżeli reprezentacja Spółki przez Dostawcę jest niemożliwa, Dostawca zobowiązuje się pokryć wszelkie
koszty związane z prowadzonym postępowaniem sądowym lub zastępstwem procesowym w ramach tego
postępowania
O ile nie uzgodniono inaczej, rysunki, specyfikacje, pliki komputerowe, dokumentacja techniczna i handlowa,
wyniki testów, fotografie, próbki, prototypy, badania, raporty, specyfikacje, korespondencja, patenty, modele i
wzory, itd., które przekazujemy Dostawcy pozostają naszą wyłączną własnością. W związku z powyższym,
Dostawca nie będzie rozpowszechniał ich w jakikolwiek sposób bez naszej wcześniejszej zgody wyrażonej w
formie pisemnej i zobowiązuje się korzystać z nich w ramach ściśle uzgodnionego celu zgodnie z umowami
zawartymi pomiędzy Stronami. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony postanawiają, że żadne postanowienie
niniejszej umowy nie oznacza przeniesienia jakiegokolwiek prawa lub udzielenia licencji Dostawcy.
Każdy Dostawca świadomy naruszenia patentu, znaków firmowych i innych praw własności intelektualnej
posiadanych przez naszą Spółkę niezwłocznie poinformuje nas o tym fakcie pocztą elektroniczną,
potwierdzonymi dodatkowo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
12.

Formy/Modele/Narzędzia

O ile nie istnieje dowód przeciwny, formy, modele i narzędzia, które Spółka opracuje lub wyprodukuje, i tam
gdzie miało to zastosowanie, przekazaliśmy do dyspozycji naszych Dostawców, nieodpłatnie bądź odpłatnie,
w celu wyprodukowania produktów, które nabywamy od nich, pozostaną naszą wyłączną własnością.
Dostawca gwarantuje, że będą przechowywane w bezpiecznym miejscu oraz utrzymane w należytym stanie,
jak również przejmuje wszelkie ryzyko związane z ich eksploatacją, nawet w wypadku przechowywania bez
użytkowania.
Dostawca ubezpieczy formy, narzędzia lub maszyny od wszelkich szkód, którym mogą one podlegać
(włącznie z kradzieżą) na sumę równą przynajmniej wartości ich zastąpienia, jak również od wszelkich szkód,
które mogą spowodować stronom trzecim. Odnośna polisa ubezpieczeniowa zostanie udostępniona na
żądanie Spółki.
Dostawca w żadnym wypadku nie może domagać się prawa zatrzymania względem form, modeli i narzędzi
przekazanych mu do dyspozycji, mogą one być wykorzystywane wyłącznie do realizacji naszych zamówień.
Spółka jest uprawniona domagać się ich zwrotu każdym czasie.
13.

Poufność

Dostawca jest zobowiązany traktować wszystkie przekazane mu Informacje, niezależnie od ich charakteru i
środka przekazu, jako poufne w trakcie całego okresu współpracy ze Spółką oraz przez trzy lata od
zakończenia relacji biznesowej.
Dostawca może powołać się na współpracę handlową ze Spółką po wcześniejszym otrzymaniu od Spółki
zgody w formie pisemnej.
Niewywiązywanie się z tego obowiązku zachowania poufności uprawnia nas do natychmiastowego
anulowania bieżących zamówień, bez wcześniejszego formalnego powiadomienia.
14.

Cena i płatność

Ceny podane na zamówieniu są ostateczne i nie podlegają zmianom. O ile nie uzgodniono inaczej w formie
pisemnej, ceny będą oznaczały DAP (Delivered at Place) – dostarczone do miejsca (sprzedający odpowiada
za dostarczenie towaru do określonego miejsca, natomiast jego rozładunek jest w gestii kupującego),
zgodnie z warunkami Incoterms.
Nasza płatność zostanie zrealizowana w ciągu 60 dni od dnia doręczenia faktury, chyba, że Strony
postanowią inaczej.
15.

Spór sądowy

Niniejsza Ogólne Warunki Zakupów podlegają prawu polskiemu.
W przypadku sporów wynikających z Ogólnych Warunków Zakupów dołączonych do zamówienia, Strony
podejmą negocjacje celem polubownego załatwienia sprawy. Jeżeli polubowne załatwienie sprawy nie będzie
możliwe, spory będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki.
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