OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG
obowiązujące w PLASTWIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
od dnia 01 stycznia 2018 r.

Celem niniejszych ogólnych warunków zakupów jest określenie warunków, na jakich Plastwil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwana dalej
„PLASTWIL”, nabywa produkty i usługi wskazane każdorazowo w szczegółowych warunkach zamówień lub umowach.
I. DEFINICJE
W niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu (OWZ) poszczególnym terminom nadaje się następujące znaczenie:
• „OWZ” – oznacza niniejsze warunki zakupu,
• „Kupujący” – oznacza Plastwil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
• „Dostawca” – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej będącą przedsiębiorcą, która będzie dostarczać Towar albo
świadczyć Usługi na rzecz Kupującego,
• „Strony” łącznie określenie Kupującego i Dostawcy,
• „Towar” – całość oraz każdy z poszczególnych przedmiotów, oznaczonych w Zamówieniu Zakupu (m.in.: wyposażenie, materiały, surowce,
opakowania), które mają być sprzedane i/lub dostarczone przez Dostawcę do Kupującego zgodnie z Zamówieniem Zakupu,
• „Usługi” oznaczają całość oraz każdą z poszczególnych usług, określonych w Zamówieniu Zakupu;
• „Zamówienie Zakupu”- oznacza oświadczenie Kupującego złożone w formie pisemnej, faxu albo e-maila o woli nabycia w formie umowy dostawy,
zakupu, albo innej umowy cywilnoprawnej Towaru albo/lub Usług;
• „Umowa” oznacza odpowiednio umowę sprzedaży lub dostawy Towarów albo umowę o świadczenie Usług, określonych w Zamówieniu Zakupu,
obejmującą warunki określone w Zamówieniu Zakupu w załącznikach do niego oraz Warunki, która to umowa została zawarta przez przyjęcie przez
Dostawcę do realizacji Zamówienia Zakupu.
• „Cena” oznacza cenę Towaru lub Usługi, określoną w Zamówieniu Zakupu.
II. OGÓLNE ZASADY
1. Niniejsze OWZ są jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów i świadczenia usług. Tym samym strony
wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych/ustalonych
przez Dostawcę i stanowią integralną część każdej Umowy zawartej przez Kupującego.
2. W przypadku sprzeczności OWZ i Umowy, zastosowanie będą miały w pierwszej kolejności zapisy OWZ, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego punktu.
3. Postanowienia niniejszych OWZ mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży lub
świadczenia usług wyłącza stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków Umów Zakupu tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny i tylko
pod warunkiem zawarcia Umowy w formie pisemnej.
III. PRZYJĘCIE , POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA
1.Warunkiem zawarcia Umowy jest złożenie przez Kupującego stosownego zamówienia oraz potwierdzenie przez Dostawcę w formie pisemnej albo
ustnej przyjęcia zamówienia do realizacji. Za pisemne potwierdzenie uznaje się dokument papierowy, fax lub e-mail przesłany przez Dostawcę do
Kupującego. Przystąpienie przez Dostawcę do wykonania Umowy rozumie się również jako przyjęcie zamówienia do realizacji.
2. Dostawca ma obowiązek potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji w terminie do 3 dni roboczych od daty jego otrzymania, pod rygorem
uznania, że po bezskutecznym upływie wskazanego terminu:
a.
Zamówienie przestaje wiązać Kupującego
b. Strony zawarły Umowę o treści odpowiadającej Zamówieniu oraz OWZ, jeśli Zamówienie zostało złożone względem Dostawcy, z
którym Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych.
3. Zamówienie powinno określać wszystkie istotne warunki umowy, tj. m.in.: dokładną nazwę i adres Kupującego, dokładną nazwę i adres Dostawcy,
określenie zamawianych Towarów lub Usług, ich ilość albo rodzaj, proponowany termin i miejsce odbioru/dostawy, cenę, formę i termin płatności.
IV. TERMINY DOSTAWY
1. Terminowość dostawy, jakość i ilość mają dla Kupującego znaczenie zasadnicze i strategiczne. Uzgodnione terminy dostaw są określone i wiążące oraz
oznaczają termin dostarczenia towaru do siedziby Kupującego lub w inne miejsce ustalone pomiędzy Kupującym a Dostawcą. Terminów tych należy
ściśle przestrzegać.
2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiany Towar oraz wykonywać Usługi w terminie określonym w Zamówieniu.
3. Dostawa Towarów powinna być zrealizowana zgodnie z warunkami dostawy w rozumieniu regulacji INCOTERMS 2010.
4. W przypadku dostawy na bazie DAP (wg. INCOTERMS 2010), osobą upoważnioną z ramienia Dostawcy do podpisywania wszelkich dokumentów
potwierdzających dostawę jest osoba dostarczająca Towar.
5. W przypadku wykrycia niedoboru i/lub wad towaru po jego rozładunku Kupujący zastrzega sobie prawo do pozostawienia Towaru do dyspozycji
Dostawcy. W takim przypadku odbiór Towaru pozostawionego do dyspozycji powinien nastąpić w terminie 7 dni od daty zgłoszenia tego faktu przez
Kupującego, pod rygorem obciążenia Dostawcy kosztami składowania i przeładunków. Wydanie Towaru Dostawcy nastąpi po pokryciu kosztów
transportu i kosztów składowania, na podstawie wystawionej przez Kupującego faktury VAT. Dostawca nie ma prawa w takim przypadku do
wystawienia faktury za dostarczony Towar, który traktowany jest jak towar w depozycie.
6. W przypadku określonym w ust. 5 niniejszego punktu umowę uważa się za niewykonaną w zakresie partii dostawy, której dotyczyć będzie opisana w
tym punkcie sytuacja faktyczna.
7. W przypadku zagrożenia dotrzymania terminu dostawy, Dostawca ma obowiązek poinformować o tym Kupującego, podać przewidywany okres
opóźnienia i przyczyny jego powstania. Brak w/w informacji lub dostarczenie informacji z której treści wynika, iż dostawa nie będzie mogła zostać
zrealizowana w terminie, może być podstawą odstąpienia przez Kupującego od Umowy z przyczyn leżących po Stronie Dostawcy.
8. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy albo jej niewykonania na
zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym, w tym także zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania zamówienia.
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V. WARUNKI DOSTAWY
1. Zamówione towary zostaną dostarczone do siedziby Kupującego lub w inne miejsce ustalone pomiędzy Kupującym a Dostawcą.
2. Dostawa może zostać uznana za niekompletną i może zostać odrzucona, jeżeli nie towarzyszy jej dokument dostawy wystawiony przez Dostawcę oraz
wszystkie niezbędne atesty, certyfikaty oraz karty gwarancyjne. Jeśli te warunki nie będą spełnione, to Kupujący nie odpowiada za powstałą z tego tytułu
zwłokę w przyjęciu dostawy i w terminie zapłaty.
3. Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z każdego opóźnienia, utraty lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym oznakowaniem,
opakowaniem lub identyfikacją wysyłki.
4. Dostawę zamówionego Towaru uważa się za wykonaną w odniesieniu do spełnienia warunków dostawy i przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub
uszkodzenia towaru z Dostawcy na Kupującego w momencie bezusterkowego udokumentowanego odbioru przedmiotu dostawy przez Kupującego w
uzgodnionym miejscu.
5. Wykonanie usługi uważa się za wykonane z chwilą odbioru przedmiotu Umowy o świadczenie usług przez Kupującego w formie pisemnej.
6. Kupujący jest upoważniony do zwrócenia Dostawcy na jego koszt i ryzyko każdej wysyłki dostarczonej przed terminem dostawy lub do obciążenia
Dostawcy odpowiednimi kosztami składowania. Ryzyko uszkodzenia lub utraty obciążają Dostawcę.
7. Ustala się odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w formie kar umownych w następujących wypadkach i
wysokościach:
Dostawca płaci Kupującemu kary umowne:
a.
b.
c.

za odstąpienie od realizacji zamówienia przez Kupującego z przyczyn zależnych od Dostawcy lub przez Dostawcę z przyczyn
niezależnych od Kupującego - w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia;
za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,6 % wartości zamówienia, za każdy dzień przekroczenia, dotyczy to również
terminów pośrednich;
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w
wysokości 0,4 % wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Kupującego na
usunięcie wad.

8. Kupujący ma prawo potrącić naliczone kary z wynagrodzenia Dostawcy , uprzednio składając w tym celu oświadczenie w formie pisemnej.
9. W przypadku opóźnienia się Dostawcy z wykonaniem przedmiotu, Kupujący może - nie rezygnując z uprawnień do naliczenia kary umownej i
odszkodowania uzupełniającego- skorzystać z jednego lub większej ilości następujących uprawnień:
a.
b.

zażądać wykonania zamówienia w całości lub częściowo;
odstąpić od Umowy w całości bądź w części z przyczyn leżących po stronie Dostawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, za
pisemnym powiadomieniem Dostawcy.

10. W każdym przypadku, jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnie
obowiązujących zasadach.
11. Strona dotknięta wydarzeniem poza swoją kontrolą i takim, którego nie można przewidzieć lub uniknąć, włączając (bez oznaczania ograniczenia)
terroryzm, powstanie, epidemię, powódź, trzęsienie ziemi lub podobną katastrofę naturalną ("Siła Wyższa"), natychmiast pisemnie poinformuje drugą
stronę o danym wydarzeniu i przekaże drugiej stronie wszelkie powiązane z nim informacje i dowody, zwłaszcza dotyczące okresu, w którym dane
wydarzenie może opóźnić terminową realizację Zamówienia. Strajki dotykające Dostawcy, transport publiczny lub też wydarzenia wszelkiego rodzaju
(w tym te określone na mocy niniejszej umowy jako wydarzenia Siły Wyższej) dotykające podwykonawców lub poddostawców Dostawcy nie będą
uznawane za wydarzenia Siły Wyższej usprawiedliwiające niezrealizowanie Zamówienia.
12. W przypadku wydarzenia Siły Wyższej dotykającego Dostawcy, Kupujący będzie, według swego uznania, uprawniony do:
a. ustalenia ze Sprzedającymi przedłużenia czasu na dostawę, lub
b. anulowania Zamówienia lub jego części, albo odstąpienia od Umowy w całości lub w części w dowolnym czasie, bez dalszych
zobowiązań lub odpowiedzialności oraz zażądania zwrotu wszelkich już zapłaconych kwot.
13. Płatność za uprzednio dostarczone Towary pozostaje należna tylko wtedy, gdy mogą one być w pełni wykorzystane przez Kupującego pomimo
późniejszego niedostarczenia reszty Zamówienia. Wszelka nadpłata wpłacona przez Kupującego jako zaliczka zostanie zwrócona przez Dostawcę.
14. Dostawca zapewnia zgodność dostarczanych wyrobów z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacyjnymi w zakresie ich jakości,
bezpieczeństwa i ochrony środowiska obowiązującymi w kraju dostawcy i odbiorcy oraz użytkownika (jeżeli został zdefiniowany).
VI. GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Zrealizowanie zamówienia powoduje udzielenie przez Dostawcę gwarancji i rękojmi na dostarczone towary na okres wskazany w zamówieniu.
2. Okres gwarancji biegnie na czas i od dnia wskazanego w zamówieniu. Odpowiedzialność z gwarancji jest zgodna z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Kupujący powiadamia Dostawcę o stwierdzonych wadach dostarczonych towarów. Wady stwierdzone przy odbiorze i w okresie gwarancji Dostawca
usunie w terminie wyznaczonym przez Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonania na koszt Dostawcy zwrotu wszystkich wadliwych
towarów lub zażądania ich wymiany. Dostawca przedsięweźmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia wymiany lub naprawy wadliwych towarów
na swój koszt z należytą starannością.
3. W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Dostawcy, na
jego koszt, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Dostawcy. Powyższe nie narusza uprawnień Kupującego w zakresie kar umownych, odszkodowania
uzupełniającego oraz wstrzymania płatności faktur Dostawcy, jak również nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
4. Dostawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu zamówienia kartę gwarancyjną.
5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Dostawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego. Okres udzielonej przez Dostawcę rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez niego gwarancji.
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VII. CENA
1.Ceny podane w zamówieniu są stałe i nie podlegają zmianom, obejmują towary dostarczone do określonego miejsca dostawy na koszt Dostawcy.
VIII. PRZEDMIOT DOSTAWY
1.Przedmiot dostawy musi zostać wykonany zgodnie z treścią zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami, na co Dostawca dostarczy niezbędne
dokumenty, atesty i certyfikaty wraz z dostawą zakupionych towarów albo wraz z wykonaniem usług. Kupujący oraz Klient Kupującego zastrzega sobie
prawo do przeprowadzenia audytów u Dostawcy w celu oceny jego zdolności jakościowej.
IX. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Pod warunkiem zgodności dostarczonych towarów i faktury z Umową, płatności będą realizowane przez Kupującego w formie przelewu na konto
Dostawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od dnia doręczenia do siedziby Kupującego faktury wraz z protokołem bezusterkowego odbioru
towaru, chyba, że zostanie ustalone pisemnie inaczej. Każdorazowo podstawą wystawienia faktury jest protokół bezusterkowego odbioru, dowód
wydania lub list przewozowy podpisany przez przedstawicieli Stron.
2. W przypadku wykrycia przez Kupującego i niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o wadach jakościowych w dostarczonym towarze, Kupujący ma
prawo zatrzymać częściowo lub całkowicie zapłatę do czasu usunięcia wad jakościowych.
3. Faktura jest wystawiana ( jeśli nie ustalono inaczej) w walucie kraju Kupującego.
4. Podatek VAT powinien być wyszczególniony na fakturze.
X. POUFNOŚĆ
1. Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, jak również informacje pozyskane przez Dostawcę w związku
z realizacją zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Kupującego i nie udostępniane
publicznie, będą uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim. Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji,
w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W szczególności Dostawca zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów,
specyfikacji produktów, porozumień logistycznych, danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez Kupującego od Umowy z przyczyn
zależnych od Dostawcy.
3. Dostawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla realizacji zamówienia oraz, że zapewni tym
informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po
zrealizowaniu Umowy i może zostać uchylone tylko za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Kupującego.
XI. DODATKOWE POSTANOWIENIA
1. W przypadku rozszerzenia zakresu zamówienia Dostawca dostarczy towary dodatkowe lub zamienne na warunkach handlowych mających
zastosowanie przy realizacji danego zamówienia (ceny jednostkowe, rabat).
2. Kupujący zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu części przedmiotu zamówienia oraz ograniczenia jego zakresu. Ewentualny zwrot części
przedmiotu zamówienia lub ograniczenie jego zakresu nastąpi przy zastosowaniu cen jednostkowych przyjętych przy realizacji danego zamówienia
(Umowy).
3. Dostawca zwalnia Kupującego z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z Usługami i Towarami, częściami i
materiałami dostarczonymi na podstawie patentu, licencji lub wzorów zastrzeżonych. W przypadku postępowania prowadzonego w odniesieniu do
takich roszczeń, Dostawca zapewni bezpośrednią obronę Kupującego na swój koszt.
4. Dostawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli w związku z otrzymywaniem kwot pieniężnych od
Kupującego. Dostawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie wręczał i nie wręczy żadnej darowizny lub prowizji, jak również nie zgadzał się i nie zgodzi się
na zapłatę prowizji pracownikowi, pośrednikowi, podwładnemu lub przedstawicielowi Kupującego w związku z Zamówieniem i Umową lub wszelką inną
umową z Kupującym.
5. Jeśli Dostawca, lub ktokolwiek inny działający w jego imieniu, naruszy powyższe postanowienia, Kupujący może:
a. anulować Zamówienie albo odstąpić od Umowy i odzyskać od Sprzedającego kwotę straty poniesionej przez Kupującego, wynikającej z
anulowania Zamówienia albo odstąpienia od Umowy lub (i) odzyskać w całości od Sprzedających wszelką stratę poniesioną przez Kupującego
w następstwie naruszenia ust. 4 niniejszego punktu, niezależnie od tego, czy Zamówienie zostało anulowane czy też nie albo niezależnie od
odstąpienia od Umowy.
6. Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia wymaganego standardu jakościowego na poziomie PPM<9 000 w okresie pełnego roku kalendarzowego.
XII. SPRAWY SPORNE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub wykonania zamówienia i niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, kompetentnym organem
rozstrzygającym będzie właściwy rzeczowo Sąd w Poznaniu.
3. Umowa i zamówienie podlegają prawu właściwemu dla miejsca zarejestrowania Kupującego. Nie ma zastosowania Konwencja Narodów
Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z 1980 roku.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego Dostawca nie jest uprawniony do przelania na inną osobę lub też obciążenia praw wynikających z realizacji
Umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Ogólnych Warunków Zakupu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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