Agromet Sp. z o.o.
Niniejsze „Ogólne Warunki Zakupu” stanowią integralną część każdego Zamówienia rzeczy lub usług (dalej
zwanych towarami lub pracami) złożonego przez Agromet Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie (dalej zwanym
Zamawiającym) drugiej Stronie (dalej zwaną Dostawcą).
1.
Zawarcie Umowy
1.1. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą, a także jakakolwiek jej zmiana jest uważana odpowiednio za
zawartą lub wprowadzoną na warunkach określonych w Zamówieniu Zakupu i niniejszych Ogólnych
Warunkach Zakupu, w momencie otrzymania przez Zamawiającego egzemplarza Zamówienia Zakupu wraz z
Ogólnymi Warunkami Zakupu podpisanymi przez Dostawcę. Celem uniknięcia wątpliwości, zaakceptowane
przez Dostawcę Zamówienie Zakupu oraz niniejsze Ogólne Warunki Zakupu będą dalej łącznie określane
jako Zamówienie.
1.2. Akceptując Zamówienie, Dostawca wyraża zgodę na wypełnienie wszystkich warunków niniejszego
Zamówienia. Jednakże, wykonanie prac określonych przez niniejsze Zamówienie w przypadku braku pisemnej
akceptacji Dostawcy będzie oznaczać akceptację przez niego niniejszego Zamówienia.
2.
Ceny oraz warunki płatności
2.1. Wszystkie ceny określone w niniejszym Zamówieniu są cenami stałymi i nie będą podlegały zmianom.
Całkowita Cena Zamówienia obejmuje wszystkie podatki, opłaty lub cła mające zastosowanie do towarów
dostarczonych Zamawiającemu. Nie są dopuszczalne żadne wzrosty ceny, chyba że Zamawiający
zaakceptował je wyraźnie na piśmie. Zamawiający jest uprawniony w dowolnym czasie do potrącenia
wszelkich kwot do zapłaty, których Dostawca jest zobowiązany względem Zamawiającego lub jednostek z
nim powiązanych, z kwotami należnymi w dowolnym czasie Dostawcy, w związku z tym lub jakimkolwiek
innym zamówieniem złożonym przez Zamawiającego Dostawcy.
2.2. Jeżeli Zamówienie nie stanowi inaczej, termin płatności całej Ceny Zamówienia wynosi 60 dni lub 30 dni
skonto 2 %, lub 14 dni skonto 3 % od dnia, w którym dostawa jest kompletna (wykonanie prac jest
kompletne) tj. po spełnieniu niżej wymienionych 3 warunków:
2.2.1. protokół odbioru towarów (wykonania prac) został bez zastrzeżeń podpisany przez Zamawiającego,
2.2.2. Zamawiający otrzymał kompletną dokumentację jakościową wraz z inną wymaganą dokumentacją
związaną z przedmiotem realizacji Zamówienia,
2.2.3. Zamawiający otrzymał fakturę VAT wystawioną poprawnie zarówno pod względem formalnym, jak i
merytorycznym.
2.3. Płatność uznaje się za dokonaną w terminie w przypadku wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu
kwoty należnej Dostawcy i obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego do ostatniego dnia terminu
płatności włącznie.
2.4. Jeżeli cena w Zamówieniu wyrażona jest w walucie obcej, płatność nastąpi w walucie obcej z Zamówienia lub
zostanie przeliczona na złote polskie po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu poprzedzającym datę
wystawienia faktury.
2.5. W przypadku, gdy Dostawca wystawi fakturę: (i) nie potwierdzoną kopią u Dostawcy, (ii) w której kwota
podatku wykazana na oryginale faktury jest różna od kwoty na kopii, (iii) więcej niż jedną, dokumentując tę
samą sprzedaż, (iv) podając kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub czynności, które nie zostały
wykonane, Dostawca naprawi szkodę Zamawiającego wynikającą z ustalenia zobowiązania podatkowego,
wraz z sankcjami i odsetkami, nałożonymi na Zamawiającego przez organ skarbowy, w kwotach
wynikających z doręczonych decyzji.
2.6. Zamawiający oświadcza, że:
- jest płatnikiem podatku VAT, NIP: 514-00-90-626,
- jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT,
- upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
3.
Miejsce wykonania Zamówienia przez Dostawcę
3.1. W braku odmiennych postanowień Zamówienia, miejscem jego wykonania jest siedziba Zamawiającego
zgodnie z formułą DDP – Incoterms 2000.
3.2. W przypadku, gdy z Zamówienia wynika obowiązek dostawy, Dostawca zapewni transport odpowiadający
właściwościom towaru oraz standardowe ubezpieczenie (od wszelkich ryzyk w trakcie transportu) u
renomowanego ubezpieczyciela (zaakceptowanego przez Zamawiającego).
4.
Termin wykonania Zamówienia przez Dostawcę
Z zastrzeżeniem obowiązków Dostawcy wynikających z gwarancji jakości i oraz rękojmi, umowę uznaje się
za wykonaną przez Dostawcę z dniem, w którym dostawa jest kompletna (wykonanie prac jest kompletne)
zgodnie z Pkt. 2.2.1. oraz 2.2.2.
5.
Własność Zamawiającego
W braku odmiennych postanowień na piśmie, wszystkie narzędzia, wyposażenie lub materiały dostarczone
Dostawcy przez Zamawiającego są i pozostaną własnością Zamawiającego. Rzeczy takie w czasie
sprawowania nad nimi pieczy przez Dostawcę będą przechowywane przez Dostawcę na jego ryzyko oraz
będą ubezpieczone przez Dostawcę na jego koszt w wysokości równej kosztowi odtworzeniowemu.
6.
Inspekcja
6.1. Dostawca wykona Zamówienie zgodnie z parametrami technicznymi i jakościowymi określonymi w
Zamówieniu. Wysyłka towaru o parametrach innych niż wymagane może nastąpić tylko na podstawie
wcześniejszej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.
6.2. Wszystkie towary będą przedmiotem inspekcji i testów przez Zamawiającego i jego Klienta w dowolnym
czasie i miejscu włączając miejsce produkcji. Zamawiający ma prawo do przeglądania technicznej oraz
produkcyjnej dokumentacji Dostawcy. Uczestnictwo Zamawiającego w próbach odbiorowych nie zwalnia
Dostawcy z zobowiązań objętych Zamówieniem.
7.
Odrzucenie
Jeżeli zostanie stwierdzone w dowolym czasie, że towar jest wadliwy lub w inny sposób nie spełnia wymagań
niniejszego Zamówienia, włączając wszelkie rysunki i specyfikacje, Zamawiający, z zastrzeżeniem innych
uprawnień i środków przyznanych mu na mocy umowy lub prawa, może wedle swego wyboru odrzucić i
zwrócić takie towary na koszt Dostawcy.
8.
Gwarancja
8.1. Dostawca gwarantuje, że wszystkie towary będą wolne od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
8.2. Dostawca gwarantuje i zapewnia, że wszystkie towary będą dobrej jakości, wolne od wad w zakresie
projektowania, wykonawstwa, materiałów i będą odpowiednie dla celów, dla których zostały nabyte oraz że
towary zostały dostarczone zgodnie ze specyfikacjami, wzorami, rysunkami i projektami lub innymi
wymaganiami (włączając specyfikacje wykonawcze) zatwierdzonymi przez Zamawiającego.
8.3. Jeśli Zamówienie nie stanowi inaczej, powyższa gwarancja będzie obowiązywać przez okres 24 (dwudziestu
czterech) miesięcy licząc od dnia, w którym dostawa jest kompletna (wykonanie prac jest kompletne) zgodnie
z Pkt. 2.2.1. oraz 2.2.2.
8.4. Dostawca usunie wady towaru poprzez naprawę lub wymianę wadliwego towaru. Przedstawiciele Dostawcy
stawią się w zakładzie Zamawiającego celem usunięcia wady najpóźniej w dniu następującym po dniu
otrzymania przez Dostawcę na piśmie lub faxem zawiadomienia o wadzie. Jeśli będzie to konieczne,
Dostawca będzie usuwał wady w cyklu wielozmianowym, w nadgodzinach lub dni ustawowo wolne od pracy.
Jeśli strony nie ustalą na piśmie pod rygorem nieważności terminu dłuższego uzasadnionego wymogami
natury technicznej, usunięcie wady nastąpi niezwłocznie, jednakże najpóźniej w terminie siedmiu dni.
8.5. Dostawca ponosi wszelkie koszty usunięcia wad. Z chwilą zakończenia usuwania wad Dostawca
zobowiązany jest, na swój koszt, doprowadzić miejsce usuwania wad do stanu czystości sprzed rozpoczęcia
usuwania wad.
8.6. Okres gwarancji dla towaru ulega przedłużeniu o okres, przez jaki towar wskutek wady był nie mógł być
używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
8.7. Okres gwarancji dla wymienionych lub naprawionych części towaru biegnie na nowo, począwszy od daty ich
wymiany lub naprawy, a także całości towaru jeżeli wada została usunięta poprzez wymianę towaru lub
naprawa nosiła znamiona naprawy istotnej.
8.8. Jeżeli pomimo naprawy danego elementu lub jego wymiany, towar dalej będzie wykazywać wadliwość,
Dostawca usunie wadliwość towaru w inny sposób, w szczególności poprzez zmianę projektu lub materiału
użytego do produkcji.
8.9. W przypadku, gdy Dostawca odmawia usunięcia wady lub nie udaje się mu usunąć wady w rozsądnym czasie
określonym przez Zamawiającego, a także w przypadku konieczności realizacji
wymaganych
harmonogramów produkcji przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo, bez orzeczenia sądu, podjąć się
samemu usunięcia wady lub zlecić usunięcie wady przez stronę trzecią, na koszt i ryzyko Dostawcy
(wykonanie zastępcze). Powyższe nie zwalnia Dostawcy z obowiązków gwarancyjnych.
9.
Zawieszenie
Zamawiający może w dowolnym czasie poprzez pisemne zawiadomienie Dostawcy zawiesić wykonywanie
całości lub części prac przez Dostawcę. Takie zawiadomienie określi datę zawieszenia oraz szacowany okres
zawieszenia. Zamawiający może w każdym czasie cofnąć zawieszenie prac, na podstawie pisemnego
zawiadomienia Dostawcy określającego datę wznowienia prac.
10. Odstąpienie lub obniżenie przez Zamawiającego Ceny Zamówienia z winy Dostawcy.
10.1. Zamawiający może, według swojego wyboru: (i) od Zamówienia odstąpić w całości lub w części (przy czym
takie odstąpienie od Zamówienia jest traktowane jako odstąpienie z winy Dostawcy), albo też (ii) dokonać
obniżenia Ceny Zamówienia proporcjonalnie do spadku użyteczności towaru jeśli:
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10.1.1. Dostawca odmawia usunięcia wad; lub
10.1.2. pomimo naprawy lub wymiany towaru, wady nie zostały usunięte również w dodatkowym terminie
określonym przez Zamawiającego; ponadto Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Zamówienia
jeżeli:
10.1.3. Dostawca nie wykonał swoich zobowiązań zgodnie z warunkami Zamówienia w terminach określonych
niniejszym Zamówieniem i/lub w terminach wydłużonych przez Zamawiającego; lub
10.1.4. Dostawca nie zastosował się do jakiegokolwiek wymagania niniejszego Zamówienia; lub
10.1.5. Dostawca przestał prowadzić normalną działalność gospodarczą, w tym między innymi: nie jest w stanie
spełniać swych wymagalnych zobowiązań, stał się niewypłacalny, nie jest w stanie spłacać swoich
wymagalnych długów lub podlega postępowaniu upadłościowemu.
Uprawnienia i środki Zamawiającego określone w tym punkcie nie są wyłączne i należy je traktować jako
dodatkowe obok innych uprawnień lub środków przyznanych przez prawo bądź Zamówienie.
11. Kary umowne
11.1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w spełnieniu świadczenia Dostawcy w wysokości
0,5% Ceny Zamówienia – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
11.2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5% Ceny
Zamówienia – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
11.3. W przypadku, gdy zwłoka Dostawcy przekroczy 30 dni, Zamawiający może:
11.3.1. dochodzić od Dostawcy kar umownych w podwójnej wysokości albo
11.3.2. odstąpić od Zamówienia, zachowując prawo do dochodzenia (i) kar umownych zapadłych do dnia
odstąpienia oraz (ii) ewentualnego odszkodowania uzupełniającego. Odstąpienie takie traktowane jest jako
odstąpienie z winy Dostawcy.
11.4. W razie odstąpienia od Zamówienia przez Zamawiającego z winy Dostawcy, Dostawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% Ceny Zamówienia.
11.5. Wyżej zastrzeżone kary umowne podlegają kumulacji.
11.6. W przypadku, gdy zastrzeżona kara nie pokrywa szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
12. Rozliczenia stron w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego z winy Dostawcy
12.1. W przypadku odstąpienia Zamawiającego w całości od Zamówienia z winy Dostawcy, Dostawca jest
zobowiązany do odebrania towaru od Zamawiającego. Od chwili otrzymania oświadczenia Zamawiającego o
odstąpieniu od Zamówienia z winy Dostawcy ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru ponosi
Dostawca.
12.2. Ponadto, Dostawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu otrzymanych od niego kwot wraz z
odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia otrzymania przedmiotowych kwot przez Dostawcę do dnia
dokonania ich zwrotu Zamawiającemu.
12.3. Postanowienia powyższe nie naruszają innych uprawnień Zamawiającego wynikających z niniejszych
Ogólnych Warunków Zakupu.
12.4. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku częściowego odstąpienia Zamawiającego od
Zamówienia z winy Dostawcy.
13. Rozliczenia stron w przypadku uznaniowego odstąpienia Zamawiającego od umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy przed podpisaniem protokołu odbioru towaru
(wykonania prac) wskutek przyczyn innych niż wina Dostawcy lub siła wyższa. W przypadku takiego
odstąpienia Zamawiający pokryje udokumentowane przez Dostawcę Zamawiającemu, a nie pokryte dotąd
przez Zamawiającego, koszty do dnia odstąpienia od umowy.
14. Odpowiedzialność / Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Dostawca jest zobowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie
działalności gospodarczej własnego przedsiębiorstwa pokrywającej zakres realizacji Zamówienia/umowy,
ważnej na cały okres trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym. Dostawca ubezpieczy siebie, oraz
zagwarantuje odszkodowanie i zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności, roszczeń, kosztów
postępowania, strat lub jakichkolwiek szkód w związku z jakimikolwiek uszkodzeniem mienia lub
obrażeniami u ludzi, włączając śmierć, jak również wszelkimi kosztami poniesionymi przez Zamawiającego,
włączając wynagrodzenie prawnika, oraz jakiejkolwiek kary nałożonej na Zamawiającego jako rezultat
działania lub zaniechania Dostawcy w ramach niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu lub Zamówienia
wynikającego, bez ograniczeń, z zaniedbania, naruszenia gwarancji, wadliwej konstrukcji, materiału i
wykonawstwa. Odpowiedzialność w tym zakresie ma również zastosowanie do dostaw/wykonania
świadczenia przez poddostawców i/lub podwykonawców Dostawcy. Odpowiedzialność w zakresie
odszkodowania obejmuje również koszty wycofania produktu z rynku. Dostawca jest zobowiązany do
przedstawienia każdorazowo na życzenie Zamawiającego do wglądu Zamawiającego polisy ww.
ubezpieczenia.
15. Poufność oraz informacja dotycząca własności intelektualnej
Dostawca zachowa poufność w zakresie procesów technicznych lub informacji ekonomicznej wynikającej z
rysunków, specyfikacji oraz innych informacji dostarczonych przez Zamawiającego w związku z niniejszym
Zamówieniem oraz nie przekaże bezpośrednio lub pośrednio takich informacji osobom trzecim bez uzyskania
wcześniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wiedza lub informacja udostępniona przez Dostawcę lub która ma
być udostępniona Zamawiającemu, która w jakikolwiek sposób odnosi się do towarów będących
przedmiotem niniejszego Zamówienia, nie będzie uważana za poufną lub dotyczącą własności intelektualnej
oraz stanie się własnością Zamawiającego, wolna od wszelkich ograniczeń, przy czym wynagrodzenie za nią
zostało wliczone w Cenę Zamówienia.
16. Patenty
Dostawca będzie zobowiązany do obrony w postępowaniu rozpoczętym przeciwko Zamawiającemu lub jego
klientom, które jest oparte na twierdzeniu, że jakikolwiek przedmiot lub urządzenie lub jakakolwiek ich część
stanowiące towar dostarczony w wykonaniu Zamówienia, jak również jakiekolwiek mechanizm lub metoda
wynikająca z ich użycia stanowi naruszenie jakiegokolwiek patentu, a także udzieli odpowiednim władzom
informacji, pomocy (na swój koszt) w celu obrony oraz zapłaci on wszelkie koszty, kwoty odszkodowań
zgodnie z orzeczeniami upoważnionych instytucji. W przypadku zakazu używania w.w. przedmiotu,
urządzenia, ich części oraz korzystania z mechanizmu lub metody, Dostawca na własny koszt według uznania
Zamawiającego zapewni Zamawiającemu prawo do dalszego używania takiego przedmiotu, urządzenia, ich
części lub metody lub zastąpi je przedmiotem ekwiwalentnym, który nie narusza praw osób trzecich lub też
usunie taki przedmiot lub urządzenie, a następnie zwróci Cenę Zamówienia wraz z wszelkimi kosztami
włączając w to koszty transportu oraz zainstalowania.
17. Opakowanie, konserwacja oraz oznaczanie
Jeśli żadne wymagania dotyczące opakowania, konserwacji oraz oznaczania nie zostaną określone w
Zamówieniu, Dostawca zobowiązany jest dokonać tych czynności zgodnie z najlepszą akceptowaną praktyką.
18. Siła wyższa
18.1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swych obowiązków
jedynie jeżeli zostało to spowodowanie zarazem: (i) zdarzeniem zewnętrznym wobec Dostawcy, (ii)
znajdującym się poza jego kontrolą, (iii) któremu Dostawca nie mógł zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności, określanej zawodowym charakterem działalności Dostawcy, (iv) o którym to zdarzeniu
Dostawca zawiadomił Zamawiającego na piśmie niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni od
wystąpienia przedmiotowego zdarzenia, ( siła wyższa ).
18.2. Jako siła wyższa traktowane są, pod warunkiem, że spełniają ww. elementy definicji siły wyższej, działania sił
przyrody oraz działania wojenne.
18.3. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień oraz celem uniknięcia wątpliwości, nie jest siłą wyższą, w
szczególności: strajk, w tym w zakładach Dostawcy lub w zakładach poddostawców i/lub podwykonawców
Dostawcy, ani też działanie lub zaniechanie poddostawców i/lub podwykonawców Dostawcy.
19. Cesja
Cesja praw do jakiejkolwiek płatności wynikającej z Zamówienia, a także zawarcie umowy poddostawy lub
przekazanie całości lub części prac określonych niniejszym Zamówieniem bez pisemnej zgody Zamawiającego
będzie nieważna.
20. Prawo oraz rozstrzyganie sporów
20.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Zamówieniem mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu
cywilnego.
20.2. Wszystkie spory wynikające z niniejszego Zamówienia zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
21. Inne warunki
21.1. W przypadku niezgodności pomiędzy dokumentami związanymi, niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu a
Zamówieniem Zakupu, przeważa treść Zamówienia Zakupu, a następnie Ogólnych Warunków Zakupu.
21.2. Każda zmiana warunków Zamówienia wymaga uzgodnienia na piśmie pod rygorem nieważności.
Akceptujemy treść Zamówienia wraz z jego Ogólnymi Warunkami Zakupu
Dostawca
........................................................................
(data, pieczątka, podpis osoby upoważnionej)

