Ogólne warunki zakupu
1. Zakres obowiązywania; zawarcie umowy
1.1 Niniejsze ogólne warunki zakupu mają
zastosowanie do dostaw oraz świadczenia usług, o
ile strony nie postanowiły inaczej. Pozostałe ogólne
warunki handlowe, w szczególności ogólne warunki
dostaw dostawców nie mają zastosowania, nawet
jeśli nie zostały one wyraźnie zakwestionowane lub
zamówiony towar lub świadczone usługi zostały
przyjęte bez zastrzeżeń.
1.2 Złożenie zamówienia i przyjęcie zamówienia
wymagają formy pisemnej.
1.3 Wszelkiego rodzaju ustne ustalenia wymagają
pisemnego potwierdzenia przez Leadec Sp. z o.o.
(dalej: zamawiającego) drogą elektroniczną (E-mail)
lub za pośrednictwem faxu lub w formie pisemnej.
1.4 Ewentualne - także częściowe - zlecenie przez
dostawcę realizacji zamówienia przez osoby trzecie
wymaga
wcześniejszej
pisemnej
zgody
zamawiającego.
2. Dostawa; Skutki przekroczenia terminów
2.1 Ustalone terminy są wiążące. Sytuacje, które
uniemożliwiają dotrzymanie ustalonych, należy
niezwłocznie
zgłosić
w formie
pisemnej
zamawiającemu. Za właściwe dotrzymanie terminów
dostawy lub świadczenia usług uważa się
dostarczenie produktu lub zakończenie świadczenia
usług wyraźnie potwierdzone w formie pisemnej
przez zamawiającego.
2.2. Dostawy częściowe wymagają wyraźnej zgody
zamawiającego.
2.3 Dostawca gwarantuje, że będzie miał
możliwość dostarczenia kolejnych partii towarów lub
części zamiennych do nich przez okres 5 lat od
ostatniej dostawy towarów lub części zamiennych.
Jeśli dostawca planuje w trakcie powyższego okresu
lub po jego zakończeniu zaprzestać dostaw towarów
lub część zamiennych, zobowiązany jest do
pisemnego poinformowania o tym zamawiającego
oraz do umożliwienia mu dokonania ostatnich
zamówień.
2.4 W przypadku opóźnienia zamawiający może - o
ile nie zostało wyraźnie ustalone inaczej – dochodzić
kary umownej w wysokości 0,5%, całkowitej wartości
zamówienia za każdy pełny tydzień przekroczenia
ustalonego terminu, ale nie więcej niż 5% całkowitej
wysokości zamówienia. Dochodzenie kary umownej
nie wyłącza dochodzenia odszkodowania w
wysokości ją przekraczającej.
2.5 Przyjęcie spóźnionej dostawy lub świadczenia nie
jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do
odszkodowania lub dochodzenia kary umownej.
3. Ceny; Warunki płatności; Przejście ryzyka
3.1 Wskazane w zamówieniu ceny są wiążące. Jeśli
nie ustalono inaczej ustalone ceny rozumiane są

jako, ceny oclone loco (DDP zgodne z Incoterms
2010) wraz z opakowaniem i doliczonym każdorazowo
obowiązującym podatkiem VAT.
3.2 Wszelkie faktury lub rachunki wystawione w
związku z realizacją zamówienia muszą zawierać
numer zamówienia oraz informacje dotyczące
zamawianego
towaru.
Za
wszelkie
skutki
niedochowania powyższych wymogów odpowiada
dostawca, o ile nie wykaże on, że doszło do nich bez
jego winy. Faktura lub rachunek mogą zostać
wystawione
po
zrealizowaniu
dostawy
lub
świadczenia.
3.3 O ile nie ustalono inaczej, wynagrodzenie za
dostawę towarów lub za zrealizowane świadczenia
płatne jest w ciągu 90 dni lub 60 dni i 3% skonto netto,
licząc od daty dostarczenia zamawiającemu
poprawnie wystawionej (zgodnie z ust. 3.2) faktury.
3.4 Dostawca ponosi ryzyko przypadkowego
zniszczenia i przypadkowego uszkodzenia towaru, aż
do momentu jego przyjęcia przez zamawiającego lub
podmiot przez niego wskazany, w miejscu, do którego
zgodnie z zamówieniem należało dostarczyć towar.
4. Odbiór
4.1 Dostawę usług lub towarów uważa się za
zrealizowaną
po
pisemnym
potwierdzeniu
bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego. W
przypadku gdy kontrola dostawy usługi lub produktu
wymaga jego rozruchu, odbiór następuje po
bezusterkowym uruchomieniu. Odbiór następuje w
miejscu wybranym przez zamawiającego lub w
miejscu dostawy.
4.2 Odbiór następuje po wystawieniu potwierdzenia
bezusterkowego odbioru.
Dokonanie płatności na rzecz dostawcy nie stanowi
ani odbioru, ani przyjęcia przedmiotu dostawy lub
świadczenia, a także nie stanowi rezygnacji
z jakichkolwiek roszczeń przysługujących dostawcy.
4.3 Wszelkie koszty odbioru ponosi dostawca.
5. Wysyłka
5.1 Wysyłkę towaru należy zgłosić najpóźniej w
momencie jego opuszczenia zakładu dostawcy.
W zawiadomieniu o wysyłce, liście przewozowym i na
opakowaniu należy podać adres wysyłki, numer
zamówienia i numer katalogowy towaru lub jego inne
określenie. Transport, którego koszty ponosi
zamawiający (częściowo lub w całości), należy
przesłać
według
najkorzystniejszych
dla
zamawiającego stawek (w tym taryf frachtowych) albo
zgodnie z żądaniem zamawiającego. Opłata za
transport nie może być płatna przy odbiorze towaru.
W zamówieniu należy podać zasady regulujące
tranzyt, w szczególności miejsce, do którego dostawa
ma dotrzeć, a które jest jednocześnie miejscem
wykonania zamówienia.
5.2 W celu uniknięcia szkód transportowych
powstałych na skutek brakującego lub wadliwego
zabezpieczenia transportu, dostawca powinien
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zabezpieczyć towar
przewoźnikowi.

przed

przekazaniem

go

6. Opakowania
6.1 Dostawca zobowiązuje się przesłać towar tylko w
takich opakowaniach, które są przyjazne dla
środowiska oraz spełniają wymogi polskich i unijnych
przepisów dot. opakowań produktów.
6.2 Niezależnie od tego, czy chodzi o opakowania
transportowe,
opakowania
przeznaczone
do
sprzedaży czy inny rodzaj opakowania, dostawca
zobowiązuje
się
bezpłatnie
odebrać
od
zamawiającego opakowania po ich zużyciu i
wykorzystać na potrzeby następnych wysyłek lub
innego wykorzystania lub poddać je recyklingowi.
Zamawiający zobowiązuje się należycie użytkować
otrzymane opakowania zwrotne wielokrotnego
użytku i udostępnić je dostawcy bezpłatnie, w jak
najlepszym stanie.
7. Reklamacja z tytułu wad
Zamawiający będzie się starał kontrolować
przychodzące
dostawy
pod
kątem
ilości,
ewidentnych uszkodzeń w transporcie i braków, o ile
nie wiąże się to z dodatkowymi działaniami. Wszelkie
usterki będą niezwłocznie po ich wykryciu usuwane
przez dostawcę.
8. Odpowiedzialność cywilna za wady
8.1 Dostawca gwarantuje, że zamówiony towar lub
świadczenie w momencie przejścia ryzyka na
zamawiającego jest wolny od wad.
8.2 Jeśli zamawiający poformuje dostawcę o celu
wykorzystania lub miejscu wykorzystania towaru lub
świadczenia, dostawca gwarantuje przydatność
towaru lub świadczenia dla tego celu i miejsca.
8.3 W razie ujawnienia się wad fizycznych lub
prawnych zamawiającemu przysługują pełne prawa z
rękojmi, bez żadnych ograniczeń.
8.4 Jeśli dostawca nie usunie wad we wskazanym
przez zamawiającego terminie, to zamawiającemu
przysługuje prawo do samodzielnego usunięcia wad
lub zlecenia usunięcia wad osobom trzecim na koszt
i ryzyko dostawcy. Takie samo prawo przysługuje
zamawiającemu w przypadku niepowodzenia lub
odmowy usunięcia wad.
8.5 Jeśli osoby trzecie wystąpią z roszczeniami
przeciwko zamawiającemu w związku z realizacją
dostaw lub świadczeń realizowanych przez
dostawcę, dostawca jest zobowiązany do zwolnienia
zamawiającego z odpowiedzialności na jego
pierwsze pisemne wezwanie.
Obowiązek
zwolnienia
zamawiającego
z
odpowiedzialności odnosi się do wszelkich kosztów,
które powstały po stronie zamawiającego lub przez
osoby trzecie.
8.6 Dostawca udziela gwarancji na zrealizowane
dostawy lub usługi na okres 36 miesięcy, licząc od

dnia ich odbioru, o ile nie zostały podjęte żadne inne
ustalenia.
Jeśli
dostawca
zrealizuje
swoje
zobowiązania gwarancyjne poprzez dostarczenie
nowych produktów, usług lub montaż nowych części,
okres trwania gwarancji biegnie na nowo dla danych
produktów, części lub usług.
Zgłoszenie usterki (w tym wady) wstrzymuje upływ
okresu gwarancji dla prawa do roszczeń w odniesieniu
do określonego przedmiotu dostawy.
8.7. Dostawca zobowiązuje się do poniesienia
wszelkich kosztów związanych z usunięciem wad lub
usterek, w tym kosztów montażu i demontażu oraz
kosztów transportu z lub do miejsca przeznaczenia.
Dostawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej na wypadek poniesienia
kosztów montażu i demontażu oraz kosztów
transportu na /z miejsca przeznaczenia, którego suma
pokrycia szkody powinna wynosić minimum
2.500.000,00 euro.
9. Oprogramowanie
9.1 Dostawca w ramach wynagrodzenia przekazuje
zamawiającemu wszelkie prawa umożliwiające
dowolne korzystanie z oprogramowania, które zalicza
się do zakresu dostawy, włącznie z jego
dokumentacją,
wraz
z wszelkimi
wymogami
technicznymi i zakresem pozwalającym na jego
użytkowanie zgodne z celem zamówienia oraz
przepisami prawa.
9.2 Dostawca sprawdzi oprogramowanie przed jego
dostawą lub instalacją w systemie zamawiającego lub
jego klientów końcowych pod kątem wirusów,
trojanów i innego szkodliwego oprogramowania za
pomocą aktualnych, dostępnych na rynku programów
antywirusowych.
10. Gwarancja jakości
10.1 Dostawca zobowiązuje się do stałego
zapewnienia jakości swoich towarów stosując przy
tym odpowiednie certyfikaty jakości, w szczególności
ISO 9001 lub inne, równorzędne, zazwyczaj
stosowane testy i kontrole jakości podczas tworzenia
i po wykonaniu swoich produktów. Wszelkie badania i
testy muszą zostać udokumentowane.
10.2 Zamawiający ma prawo domagać się od
dostawcy potwierdzenia posiadania certyfikatów
kontroli jakości. Ma on także prawo do
przeprowadzenia testów i kontroli na miejscu lub też
ewentualnie u jego podwykonawców, jak również do
przeprowadzenia audytu przedsiębiorstwa dostawcy.
10.3 Dostawca niezwłocznie pisemnie poinformuje
zamawiającego o wszelkich zmianach w składzie
przetwarzanych materiałów lub w konstrukcji towarów.
Wszelkie zmiany wymagają pisemnej zgody
zamawiającego.
10.4 Przekazane dostawcy przez zamawiającego
wytyczne dotyczące zapewnienia jakości lub
dokonane
z dostawcą
ustalenia
dotyczące
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zapewnienia jakości są częścią niniejszej umowy.
11. Wymagania dotyczące wprowadzenia do
obrotu produktów; odpowiedzialność za produkt
11.1 W przypadku dostawy produktów, które objęte
są zakresem stosowania wytycznych dot. rynków
wewnętrznych Unii Europejskiej jak np. dyrektywa
maszynowa WE, dyrektywa o urządzeniach
ciśnieniowych, dyrektywa w sprawie kompatybilności
elektromagnetycznej, dostawca zobowiązuje się do
dotrzymania zasadniczych warunków dotyczących
bezpieczeństwa, zdrowia i procedur. O ile jest to
przewidziane, dostawca ma obowiązek wystawić dla
swoich produktów deklarację zgodności WE oraz
przymocować oznaczenie CE. W przypadku
niekompletnych maszyn, w rozumieniu dyrektywy
maszynowej WE nr 2006/42/EG dostawca ma
obowiązek doręczyć zamawiającemu deklarację
włączenia, zgodną z załącznikiem IIB dyrektywy
maszynowej WE, w formie w jakiej zażyczy sobie
zamawiający (rozszerzona deklaracja włączenia)
oraz dodatkowo instrukcję obsługi, zgodną
z załącznikiem I nr 1.7.4. dyrektywy maszynowej WE.
Na żądanie i zgodnie z wyborem zamawiającego,
dostawca ma obowiązek dostarczyć zamawiającemu
sporządzoną przez siebie ocenę ryzyka lub też
zagwarantować zamawiającemu wgląd do niniejszej
oceny.
11.2 Dostawca
jest
zobowiązany
zwolnić
zamawiającego z odpowiedzialności związanej z
roszczeniami osób trzecich, w związku z produktami
lub świadczeniami dostarczonymi przez dostawcę na
pierwsze jego wezwanie.
11.3 Dostawca jest zobowiązany do zwrócenie
zamawiającemu wszelkich kosztów poniesionych w
związku z roszczeniami określonymi w ust. 11.2, w
tym koszów ewentualnego wycofania produktów z
rynku. Pozostałe uprawnienia zamawiającego
wynikające z przepisów prawa, niniejszych
Warunków, umów lub innych źródeł pozostają bez
zmian.
11.4 W celu zmniejszenia ryzyka opisanego w pkt.
11.2 i 11.3 Zamawiający zaleca dostawcy opłacenie
ubezpieczenia od odpowiedzialności za produkt,
którego suma wynosi minimum 2.500.000 euro - na
każdy przypadek szkody.
12. Prawa własności intelektualnej
Dostawca odpowiada za roszczenia wynikłe
z naruszenia praw własności intelektualnej (w tym
zgłoszeń patentowych) powstałe w czasie realizacji
umowy. Dostawca zwolni Zamawiającego, a także
jego
współpracowników
i
klientów
z
odpowiedzialności mogącej powstać lub powstałej w
związku z roszczeniami związanymi z ewentualnymi
naruszeniami praw własności intelektualnej.
13. Bezpieczeństwo pracy; ochrona środowiska
13.1 Dostawca gwarantuje, że realizowane przez

niego dostawy lub świadczenia były zgodnie
z obowiązującymi
przepisami
dot.
ochrony
środowiska, przepisami z zakresu prewencji
wypadkowej i przepisami dotyczącymi ochrony pracy
oraz
pozostałymi
zasadami
dotyczącymi
bezpieczeństwa technicznego oraz względów
bezpieczeństwa, tak aby uniknąć lub zniwelować ich
niekorzystne skutki dla człowieka i środowiska. W tym
celu dostawca stworzy i będzie stale udoskonalał
system zarządzania, zgodny z ISO 14001 lub
równorzędnymi aktami. Zamawiający ma prawo
wymagać od dostawcy ewentualnego potwierdzenia i
wyjaśnień dotyczących stosowanego przez niego
systemu zarządzania, jak również ma prawo do
przeprowadzenia audytu przedsiębiorstwa dostawcy.
13.2 Dostawca
ma
obowiązek
przestrzegać
przepisów o stosowaniu i wprowadzaniu do obrotu
substancji niebezpiecznych, które określone są
między innymi w europejskim rozporządzeniu o
substancjach chemicznych (REACH) i przepisach
prawa polskiego.
Dostawca musi także przestrzegać właściwych
przepisów
dotyczących
usuwania
odpadów
i materiałów odpadowych oraz ma obowiązek
informować zamawiającego o wymogach dotyczących
obróbki, magazynowania i utylizacji towarów.
14. Modele i narzędzia; dochowanie tajemnicy
14.1 Modele i narzędzia, wykonane na koszt
zamawiającego, stają się, w ramach wynagrodzenia,
własnością zamawiającego. Dostawca powinien je
traktować z największą ostrożnością i oznaczyć jako
własność zamawiającego oraz przechowywać
oddzielnie od innych produktów dostawcy, a także
zabezpieczyć na swój koszt przed czynnikami
zewnętrznymi takimi jak ogień, woda, kradzież, utrata,
oraz
uszkodzenia.
Sprzedaż
towarów
wyprodukowanych
na
bazie
niniejszych
modeli, narzędzi i części jest bez wyraźniej pisemnej
zgody zamawiającego niedozwolone.
14.2 Dokumentacja, rysunki, plany i szkice, jak
również pozostałe know-how zamawiającego, które
zostały przekazane dostawcy w celu zrealizowania
zamówionej dostawy i/lub świadczenia niezależnie od
formy, pozostają własnością zamawiającego. Są one
tajemnicą handlową zamawiającego i należy je
traktować jako poufne. Dostawca zobowiązuje się
traktować je z najwyższą ostrożnością, udostępnić
tylko tym pracownikom, którzy potrzebują ich do
zrealizowania przedmiotu umowy oraz zobowiążą się
do zachowania tajemnicy, nieprzekazywania ich
osobom trzecim, sporządzenia kopii tylko do celów
realizacji zamówienia, a po jego zrealizowaniu, do
przekazania wszelkich dokumentów oraz ich kopii
zamawiającemu.
15. Ochrona danych osobowych
Zamawiający jest upoważniony,

na

zasadach
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określonych w
ustawie o ochronie danych
osobowych, do przechowywania, przekazywania,
korzystania, przetwarzania oraz usuwania danych
osobowych dostawcy w związku z realizacją
wszelkich umów (w tym zamówień). Wszelkie dane
przesyłane będą do Leadec Sp. z o.o. ul. Toszecka
101, 44-100 Gliwice i tam będą one po raz pierwszy
przechowywane.
16. Kontrola eksportu
16.1 Dostawca jest zobowiązany do złożenia na
żądanie zamawiającego deklaracji, odpowiadającej
wymogom
rozporządzenia
(WE)
1207/2001.
Przedłoży on niniejszą deklarację zamawiającemu w
odpowiednim terminie, a najpóźniej w momencie
odbioru zamówienia. Jeśli zastosowane zostaną
długoterminowe
deklaracje,
dostawca
musi
poinformować
zamawiającego
pisemnie,
niezwłocznie po odbiorze zamówienia, o zmianach
statusu pochodzenia. Należy w każdym przypadku
podać w dokumentach przewozowych kraj
pochodzenia towaru.
16.2 Dostawca
jest
zobowiązany
pouczyć
zamawiającego
o
ewentualnym
obowiązku
posiadania zezwoleń na eksport (re)eksport swoich
produktów zgodnie z mającymi zastosowanie
przepisami celnymi. W tym celu dostawca po
odbiorze zlecenia, musi podać na żądanie
zamawiającego, o ile wcześniej nie zawarł tego w
swojej ofercie, następujące informacje:
statystyczny numer towaru (Kod-HS)
numer
listy
eksportowej
zgodny
z załącznikiem I i IV Rozporządzenie (WE)
nr. 428/2009 (dual-use) w obowiązującej
wersji
numer klasyfikacji kontroli eksportowej
(ECCN) zgodny z amerykańskim prawem
eksportowym.
16.3 Dostawca jest zobowiązany na żądanie
zamawiającego do pisemnego poinformowania
o wszelkich innych danych handlowych dot. towarów
i ich części składowych, jak również do pisemnego
poinformowania o wszelkich zmianach informacji
wskazanych w ustępie 16.2.
16.4 W przypadku zaniechania lub przekazania
błędnych informacji dot. wymienionych wyżej danych,
zamawiający upoważniony jest, bez szkody dla
dalszych roszczeń, do odstąpienia od umowy.

18. Odpowiedzialność korporacyjna; Kodeks
postępowania
Dostawca oświadcza, że prowadzi działalność
zgodnie z przepisami prawa, a zwłaszcza dotyczącymi
ochrony środowiska, a także że przestrzega regulacji
dotyczących prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny
pracy pracowników oraz że nie zatrudnia dzieci, a
także że nie wykorzystuje pracy przymusowej.
Dostawca przyjmując zlecenie potwierdza poza tym,
że nie będzie brał udziału w żadnej formie
przekupstwa i korupcji, a tym bardziej je tolerował.
19. Postanowienia ogólne
19.1 Cesja praw i obowiązków bez wyraźnego
pisemnego
zezwolenia
zamawiającego
jest
zabroniona.
19.2 Prawem właściwym dla stosunków objętych
niniejszymi Warunkami jest prawo polskie.
19.3 Wszelkie spory związane ze stosunkami
objętymi niniejszymi Warunkami rozstrzygane będą
przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla
zamawiającego, co nie wyklucza skierowania przez
zamawiającego przeciwko dostawcy przed sąd
właściwy miejscowo dla dostawcy.
19.4 W razie sprzeczności miedzy niniejszymi
Warunkami, a umową (w tym zamówieniem)
pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w
umowie.
19.5 Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych
Warunków zakupu staną się nieważne, nie narusza to
mocy obowiązującej pozostałych postanowień.

17. Niewypłacalność dostawcy
Jeśli dostawca wstrzymuje płatności na rzecz swoich
kontrahentów (w tym zamawiającego) lub jeśli
dostawca lub jeden z jego wierzycieli złoży wniosek o
wszczęcie postępowania upadłościowego lub
podobnego
postępowania
wobec
dostawcy,
zamawiający może, nie zważając na pozostałe
ustawowe lub związane z umową prawa,
wypowiedzieć
umowę
ze
skutkiem
natychmiastowym.
4
Leadec Ogólne warunki zakupu | stan 01/2017

