OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG
Ważne dla Gegenbauer Polska Sp. z o.o.

1. Zawarcie umowy
(1)

Umowa zawarta pomiędzy Przyjmującym i Zamawiającym jest oparta na następujących ogólnych
warunkach dotyczących zakupów towarów i usług (zwanych dalej OWZ). Standardowe Warunki
Świadczenia Usług Przyjmującego zostają niniejszym odrzucone i nie będą miały zastosowania.

(2)

Postanowienia OWZ znajdują zastosowanie w zakresie, jaki nie został odmiennie uregulowany
w umowie i nie wyłączają postanowień uzgodnionych przez Zamawiającego i Przyjmującego
indywidualnie.

(3)

Zmiany umowy są wiążące tylko wówczas, gdy są dokonane i potwierdzone przez
Zamawiającego na piśmie. Uzgodnienia, które zmieniają umowę, wymagają wyraźnego
pisemnego potwierdzenia Zamawiającego. Wymóg formy pisemnej jest uznawany za spełniony
w przypadku przesłania faksem lub drogą e-mailową. Jako moment złożenia oświadczenia woli
przy pomocy faksu lub droga elektroniczną, uznaje się chwilę przyjęcia oświadczenia przez
serwer odbiorcy lub wysłanie oświadczenia na nr faksu odbiorcy potwierdzone raportem
transmisji danych.

2. Ceny
Uzgodnione

ceny

/

wynagrodzenia

są

cenami

stałymi

netto

–

plus

podatek

VAT

wg. obowiązującej stawki – i są rozumiane jako opłacony koszt transportu do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego, włącznie z kosztami pakowania, transportu i rozładowania.
Wszystkie koszty poniesione do chwili wydania rzeczy, włącznie z za /wyładunkiem,
są ponoszone przez Przyjmującego.
3. Jakość, realizacja
(1)

Przyjmujący ma obowiązek wywiązać się z dostaw i usług z najwyższą starannością, zgodnie
z umową, punktualnie, prawidłowo i profesjonalnie, zgodnie z ustalonymi specyfikacjami.
W szczególności Przyjmujący ma obowiązek zrealizować zamówienie zgodnie z wymogami
finansowymi, biznesowymi, ekonomicznymi i ekologicznymi, zgodnie ze stosownymi przepisami
obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej, wytycznymi i regulacjami, jak również przepisami
i normami stowarzyszeń zawodowych i handlowych, postanowieniami i regulacjami urzędowymi,
zgodnie z aktualnym stanem nauki i technologii, z zachowaniem zaleceń producentów
(w szczególności instrukcje obsługi, karty charakterystyki produktów, itp.) oraz mając na uwadze
specyfikę danej nieruchomości oraz wymagania jakościowe Zamawiającego. Przyjmujący
zobowiązuje się również zapewnić, że wszyscy zaangażowani przez niego pracownicy
i współpracownicy są odpowiednio poinformowani o OWZ. Przyjmujący zobowiązany jest
zapewnić, aby jego pracownicy przestrzegali przepisów (wymagań dotyczących bezpieczeństwa,
zasad wewnętrznych, itp.) ustalonych przez Zamawiającego lub głównego Zlecającego
(np. Klienta Zamawiającego).
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(2)

Dla celów realizacji umowy Przyjmujący wdroży odpowiednią ilość wykwalifikowanego, solidnego
personelu, który będzie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków przez
odpowiednie towarzystwo ubezpieczeniowe. Przyjmujący zobowiązuje się nie powierzać
nielegalnie pracy, w tymcudzoziemcom nie posiadającym ważnego zezwolenia na pobyt i pracę
oraz zapewnić komunikację w języku polskim.

(3)

Jeśli ktokolwiek z personelu Przyjmującego naruszy ustalenia umowy, Przyjmujący niezwłocznie,
na pisemne żądanie Zamawiającego zastąpi takiego pracownika innym.

(4)

Wszelkiego rodzaju dokumenty wymagane przez Zamawiającego w związku z użytkowaniem,
aranżacją, montażem, przetwarzaniem, magazynowaniem, obsługą, serwisowaniem, kontrolą,
konserwacją i naprawą dostarczonego przedmiotu zamówienia Przyjmujący zobowiązuje się
dostarczyć w odpowiednim czasie, nieodpłatnie, bez konieczności składania wniosku.

4. Czas realizacji, niedotrzymanie umowy, kary umowne z tytułu niewykonania zobowiązań.
(1)

Uzgodniony w umowie czas wykonania dostawy lub usługi jest wiążący. Jeśli Przyjmujący
stwierdzi, że uzgodnione terminy nie mogą być dotrzymane, musi on niezwłocznie poinformować
o tym Zamawiającego na piśmie.

(2)

Jeśli Przyjmujący nie dotrzyma terminu dostawy, realizacji usługi lub innych terminów
uzgodnionych w umowie, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 2% wartości
umowy brutto za każdy dzień opóźnienia

(3)

Za dostarczenie Zamawiającemu faktury z opóźnieniem, Zamawiający ma prawo żądać
od Przyjmującego zapłaty z tytułu kary umownej w wysokości 10% wartości umowy brutto.

(4)

Za powierzenie wykonywania przez Przyjmującego przedmiotu umowy podwykonawcy,
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary
umownej w wysokości 10 % wartości umowy brutto za każdego podwykonawcę.

(5)

W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego, Zamawiający
ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wartości umowy brutto.

(6)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody na zasadach ogólnych, gdy szkoda przewyższa wartość naliczonych kar
umownych.

(7)

Za naruszanie umowy o poufności Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej
w wysokości 10 000 zł za każde naruszenie.

(8)

Przyjmujący jest uprawniony do częściowej dostawy / częściowego wykonania usługi tylko
za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

5. Zmiany zakresu, utrudnienia w wykonaniu
(1)

Przyjmujący ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie o jakichkolwiek
zmianach / rozszerzeniu zakresu dostaw / usług, które okażą się niezbędne do ich wykonania.
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Ich wdrożenie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
(2)

Jeśli właściwe wykonanie przez Przyjmującego jest utrudnione, ma on obowiązek niezwłocznie
powiadomić pisemnie Zamawiającego o tym utrudnieniu oraz niezrealizowanym zakresie.

(3)

W przypadku zleceń opartych o tzw. „Succes fee”, Zamawiający ma prawo do odstąpienia
od umowy w każdym czasie po pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Przyjmującego.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Przyjmujący ma obowiązek
niezwłocznego (nie później niż w ciągu 7 dni roboczych)

zwrotu otrzymanego zadatku

lub zaliczki.

6. Odbiór i kontrola przedmiotu zamówienia
(1)

Dowodem prawidłowego zrealizowania dostawy lub wykonania usług i podstawą do zapłaty
wynagrodzenia będzie pisemne potwierdzenie odbioru dokonane przez upoważnionego
pracownika Zamawiającego, po sprawdzeniu przedmiotem umowy. Potwierdzenie nastąpi
poprzez podpisanie bez uwag protokołu odbioru prac, lub dokumentu potwierdzającego
dostarczenie towaru przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Na protokole należy
w szczególności zaznaczyć, czy dostarczony towar lub wykonane usługi są zgodne z umową
i złożoną przez Przyjmującego ofertą cenową.

(2)

W przypadku stwierdzenia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego wadliwego
wykonania umowy, (np. jeśli Przyjmujący nie dostarczy kart gwarancyjnych towarów
zgodnych z ich opisem wskazanym w zamówieniu lub świadczy usługi w sposób sprzeczny
z wymaganiami Zamawiającego), Zamawiający powiadomi o tym

fakcie pisemnie

Przyjmującego, wzywając go do usunięcia stwierdzonych wad. W związku z tym Przyjmujący
zobowiązany

będzie

na

żądanie

Zamawiającego

dostarczyć

towary

zgodne

z ww. wymaganiami na własny koszt i własne ryzyko w ciągu 5 dni roboczych od pisemnego
zgłoszenia lub niezwłocznie (nie później niż 5 dni roboczych od momentu otrzymania
żądania) zmieni sposób świadczenia usług.
(3)

W sytuacji gdy Przyjmujący w terminie określonym w pkt. (2) powyżej nie usunie wskazanych
nieprawidłowości w wykonaniu umowy Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć
ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Przyjmującego.

(4)

Za chwilę wydania rzeczy sprzedanej uważa się pisemne potwierdzenie odbioru o którym
mowa w pkt. (1).

7. Gwarancja, rękojmia, zgłaszanie wad.
(1)

Zamawiający może bez ograniczeń wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne
rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

(2)

Za rozpoczęcie biegu okresu gwarancji uważa się chwilę wydania towaru lub odbioru usług przez
Zamawiającego.

(3)

W przypadku odstąpienia od umowy, Przyjmujący pokrywa koszty demontażu / naprawy, zwrotu,
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lub utylizacji dostarczonych produktów.
(4)

Jeżeli przedmiot umowy ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Przyjmujący niezwłocznie (w terminie do
roboczych)

5 dni

i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą

na wolną od wad albo wadę usunie lub zmieni sposób wykonywania usłg. Ograniczenie to nie ma
zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Przyjmującego, albo
Przyjmujący nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia
wady.
(5)

Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie poinformować Przyjmującego o powstałej wadzie,
nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej wykrycia.

(6)

Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza uznania dostarczonych towarów lub wykonanych usług
za zgodne z zapisami w umowie. Również wypłata wynagrodzenia uzgodnionego z Przyjmującym
za wykonanie nie może być traktowana jako uznanie należytego wykonania i nie może być użyta
jako argument przeciw późniejszemu zgłoszeniu wad.

(7)

Okres przedawnienia dla roszczeń Zamawiającego z powodu wad prawnych to 3 lata
od wykonania dostawy lub usługi.

8. Płatności
(1)

Niezwłocznie po dostawie / akceptacji wykonania usługi, lub najpóźniej w ciągu
kalendarzowych,

Przyjmujący

ma

obowiązek

dostarczenia

Zamawiającemu

10 dni

prawidłowo

wystawionej faktury wraz z dokumentem potwierdzającym dostarczenie towaru lub wykonanie
usługi podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Przyjmującego,
z wyszczególnieniem numeru zamówienia, numerem identyfikacji podatkowej NIP, jak również
nazwą strony zamawiającej i kosztów po stronie Zamawiającego.
(2)

Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym w ciągu 45 dni chyba, że strony ustalą inny
termin. Przyznany okres płatności rozpoczyna się z pierwszym dniem po otrzymaniu faktury przez
Zamawiającego.

Brak elementów wyszczególnionych w punkcie (1) spowoduje opóźnienie

w przetwarzaniu dokumentów, a wymienione terminy będą przedłużone o okres opóźnienia.
(3)

Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

(4)

Płatności dokonane przez Zamawiającego nie oznaczają uznania faktury.

(5)

Zamawiający ma prawo do potrącenia nawet niewymagalnych jeszcze należności wobec
Przyjmującego ( w tym naliczonych z tytułu kar umownych) z należności Przyjmującego
określonych na fakturze.

(6)

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Przyjmujący nie może dokonać cesji wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

(7)

(8)

W przypadku gdy Przyjmujący realizował przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy, do
każdego rozliczenia zobowiązany jest dołączyć oświadczenie podwykonawcy potwierdzające
fakt całkowitego rozliczenia Przyjmującego z tym podwykonawcą.
Zamawiający zapłaci Przyjmującemu za wykonany przedmiot umowy dopiero po uzyskaniu
oświadczenia o którym mowa w pkt. 7.
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(9)

W przypadku wystąpienia podwykonawcy z roszczeniem zapłaty do Zamawiającego,
Zamawiający uprawniony będzie do zaspokojenia roszczenia oraz potrącenia z należytego
zabezpieczenia wykonania umowy i z innych należności Przyjmującego, wynagrodzenie należne
podwykonawcy.

(10)

W przypadku, gdyby kwota należna Przyjmującemu była niższa od kwoty należnej
podwykonawcy lub potrącenie byłoby niemożliwe bądź nastąpiło do niższej wysokości,
to Przyjmujący zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego należne kwoty w terminie 7 dni
od daty otrzymania wezwania do zapłaty od Zamawiającego.

9. Ubezpieczenie, Odpowiedzialność
(1)

W czasie trwania umowy, w tym okresów gwarancyjnych i terminów przedawnienia dla roszczeń
z tytułu wad, Przyjmujący ma obowiązek wykupić i utrzymać ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej stosowne dla swojej branży i charakteru wykonywanych usług lub dostaw. Przyjmujący
przedłoży na żądanie Zamawiającego aktualny odpis polisy. Wykonawca ma obowiązek po
każdorazowym odnowieniu lub zmianie warunków polisy przedłożyć Zamawiającemu jej odpis, w
terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

(2)

Przyjmujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego lub jego
pracowników / współpracowników wobec Zamawiającego lub osób trzecich. Ponadto,
w ramach przepisów ustawowych, Przyjmujący zwolni Zamawiającego z wszelkich roszczeń
odszkodowawczych

od

stron

trzecich

podjętych

przeciw

Zamawiającemu

w

związku

z dostawami/ wykonaniem usług przez Przyjmującego lub jego pracowników..

11. Podwykonawcy
Przyjmujący nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przekazywać
zleconych mu dostaw / wykonania usług osobom trzecim, w całości ani częściowo. W przypadku
gdy Przyjmujący powierzy wykonywanie umowy podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy lub naliczenia kary umownej.
12. Przestrzeganie poufności, ochrona danych
(1)

Przyjmujący zobowiązuje się ściśle przestrzegać poufności w odniesieniu do wszelkich informacji
powierzonych mu przez Zamawiającego w związku z wykonaniem umowy oraz używać ich
wyłącznie w celu realizacji umowy. Przyjmujący ma obowiązek zapewnić, że jego pracownicy
i podwykonawcy będą przestrzegać będą zasad poufności. Informacje poufne w rozumieniu
niniejszej klauzuli oznaczają dokumenty, ujawnione informacje, dane, oraz inne informacje, które
mogłyby być opisane jako takowe, lub które ze względu na swój charakter muszą być uznane
za poufne.

(2)

Przyjmujący ma obowiązek przestrzegać wymogów ustawowych dotyczących ochrony danych,
a w szczególności danych osobowych jak również zapewnić, że są one przestrzegane
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i nadzorować to.
13. Kodeks postępowania
Przy świadczeniu swoich dostaw i usług Przyjmujący zobowiązuje się

do przestrzegania

Kodeksu postępowania grupy firm Gegenbauer i zapewnienia przestrzegania jego zapisów
również przez swoich pracowników i podwykonawców. Kodeks postępowania jest opublikowany
na stronie www.gegenbauerpolska.pl lub, na pisemną prośbę może zostać udostępniony w innej
formie przez Zamawiającego.
14. Reklama
Przyjmujący może wykorzystać nazwę i logotyp Zamawiającego jako referencje względem stron
trzecich, wyłącznie za uprzednią wyraźną pisemną zgodą Zamawiającego.
15. Pozostałe postanowienia
(1)

Miejsce świadczenia dostaw / usług jest miejscem wykonania, a dla płatności jest
to zarejestrowany adres Zamawiającego.

(2)

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo
prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane
za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia umowy zachowują pełną moc
i skuteczność. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie ze zdaniem powyżej
zostaną zastąpione, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które
wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze
dla każdej ze Stron.

(3)

Wszelkie spory wynikłe z realizacji treści niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego

(4)

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Dotyczącymi Zakupów, mają
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne ogólnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.

Kraków, 7.09.2015

Potwierdzenie zapoznania się z ogólnymi warunkami zakupów Gegenbauer Polska

………………………………………………………………………………………
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