OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
§ 1 DEFINICJE
1. Określenia: "OWZ”, "Warunki”, "niniejsze Warunki” "niniejszym”,
"poniżej”, "powyżej” oraz inne użyte w podobnym kontekście oznaczają
niniejsze Ogólne Warunki Zakupu.
2. Określenie „Produkt" – oznacza wszelkie dobra, towary, sprzęt, maszyny,
surowce i inne przedmioty zakupione przez Nabywcę.
3. Określenie „Nabywca” oznacza SECO/WARWICK S.A.
4. Określenie „Dostawca” oznacza osobę fizyczna lub prawną zawierającą
umowę z Nabywcą na podstawie niniejszych OWZ.
5. Określenie "Strona” lub "Strony” oznacza Stronę: Nabywcę lub Dostawcę
lub obie strony łącznie.
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nabywanie wszelkich dóbr, towarów, sprzętu, narzędzi, maszyn,
surowców czy innych materiałów oraz usług przez Nabywcę odbywać się
może wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszych
warunków. OWZ mogą być modyfikowane, zmieniane bądź niektóre
z nich wyłączone od stosowania przez Nabywcę w kierowanych przez
niego do Dostawców zamówieniach bądź załącznikach do zamówień.
2. Jakiekolwiek odstępstwa od stosowania przez Dostawcę OWZ może mieć
miejsce wyłącznie za zgodą Nabywcy wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności.
3. Odstąpienie przez Nabywcę od stosowania w szczególnych wypadkach,
ściśle określonych warunków zakupu ma moc wiążącą tylko i wyłącznie
wobec konkretnego zamówienia i w żadnym wypadku nie może być
traktowane przez Dostawcę jako dokonane w stosunku do następnych
zamówień składanych przez Nabywcę.
4. Jeśli Dostawca nie zgadza się z OWZ zobowiązany jest niezwłocznie, przed
wykonaniem zamówienia, nie później niż w terminie 3 dni od daty
otrzymania zamówienia, pisemnie powiadomić Nabywcę o tym fakcie.
Nabywca zastrzega sobie w tym wypadku prawo wycofania zamówienia.
W tym wypadku Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia. Nie złożenie
przez Dostawcę w tym terminie pisemnego oświadczenia skutkuje
przyjęciem zamówienia na warunkach określonych w OWZ.
5. W przypadku ewentualnych sprzeczności pomiędzy OWZ Nabywcy,
a Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Dostawcy, pierwszeństwo mają
postanowienia zawarte w Ogólnych Warunkach Zakupu Nabywcy.
§ 3 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Umowa sprzedaży wynikająca z zamówienia Nabywcy zawarta zostaje
z chwilą otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
Dostawca działając poprzez swoich umocowanych przedstawicieli
potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji na warunkach wynikających
zarówno z treści zamówienia jak też postanowień niniejszych OWZ.
2. Zamówienie Nabywcy może zostać potwierdzone przez Dostawcę tylko
i wyłącznie w formie pisemnej, w tym także poprzez fax lub E-mail.
3. Jeżeli Nabywca posiada podpisaną z Dostawcą ramową umowę
na dostawę produktów lub świadczenie usług to możliwym jest
dołączenie do niej w formie załącznika OWZ, co eliminuje konieczność
przekazywania treści tych postanowień przy każdorazowym składaniu
przez Nabywcę zamówień u Dostawcy. W przypadkach takich,
w zamówieniach Nabywca powołuje się na postanowienia przekazanych
uprzednio Dostawcy OWZ.
4. Przystąpienie przez Dostawcę do wykonywania zamówienia Nabywcy
równoznaczne jest z pełnym zaakceptowaniem OWZ.
§ 4 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Dla
wzajemnych
rozliczeń
pomiędzy
stronami
traktowane
są jako wiążące ceny określone w zamówieniu Nabywcy zaakceptowanym
przez Dostawcę.
2. Każda z faktur Dostawcy musi operować cenami, które są tożsame
z cenami ustalonymi z Nabywcą. Faktury z cenami określonymi w inny
sposób nie będą przez Nabywcę przyjmowane.
3. Wszystkie potencjalne zaliczki wypłacone Dostawcy przez Nabywcę
zarachowane będą w poczet ceny netto dostarczonych produktów
lub wykonanych usług.
4. Wszystkie szczegóły wskazane w Zamówieniu, które pozwalają
na identyfikację i kontrolę Dostaw, powinny być jasno uwidocznione
na fakturze. Faktura musi być obowiązkowo wysłana na adres wskazany
na przedniej stronie Zamówienia.
5. Należności za Dostawy będą płatne w drodze przelewu międzybankowego
w terminie wcześniej ustalonym z danym kontrahentem, z tym

6.
7.

8.

zastrzeżeniem, iż płatności dokonywane są przez Nabywcę wyłącznie
we wtorki. W przypadku, gdy termin płatności ustalony z danym
kontrahentem będzie przypadał w inny dzień tygodnia termin płatności
ulega automatycznemu przedłużeniu do następnego wtorku
przypadającego po terminie płatności ustalonym z danym kontrahentem
a Nabywca będzie uprawniony do dokonania płatności należności
w najbliższy wtorek przypadający po tym dniu, bez żadnych negatywnych
konsekwencji z tym związanych. Dostawca zrzeka się z góry jakichkolwiek
roszczeń z tego tytułu, w tym roszczeń o zapłatę odsetek za opóźnienie
płatności lub odszkodowania uznając, że płatność dokonana została
w terminie.
Data zapłaty należności za dostawy jest datą obciążenia rachunku
bankowego Nabywcy.
Wszystkie faktury Dostawcy zawierać muszą dane niezbędne
w świetle przepisów o podatku VAT. Ponadto muszą być wystawione
w 2 egzemplarzach, zawierać numer i datę zamówienia Nabywcy oraz
datę nadania produktu.
Nabywca ma prawo do naliczania kar umownych w wysokości 0,5%
wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia Dostawcy z dostawą
przedmiotu zamówienia / kontraktu. W przypadku jeżeli wartość szkody
Nabywcy przekracza wartość ustalonej kary umownej, Nabywca ma
prawo dochodzić pełnej wartości szkody w tym utraconych korzyści
na zasadach ogólnych.

§ 5 DOSTAWY
1. Zamówione produkty dostarczone być muszą w sposób zgodny
z postanowieniami warunków szczególnych określonych w zamówieniu
Nabywcy, mają być wolne od wad jawnych i ukrytych, a także musi być do
nich dołączony dokument dostawy. Dokument ten zawierać powinien
kompletny numer i datę zamówienia Nabywcy, określenie asortymentu
i ilości dostarczonych produktów. Kopia tego dokumentu powinna zostać
przekazana Nabywcy za potwierdzeniem odbioru.
2. Zamówione produkty muszą być dostarczone wraz z instrukcją obsługi
w języku wskazanym przez Nabywcę oraz w każdym przypadku w języku
polskim.
3. Terminy umowne.
a. Terminy dostaw produktów lub zrealizowania usług wynikające
z zamówienia Nabywcy są absolutnie wiążące. Terminy te oznaczają:
− w odniesieniu do produktów datę ich otrzymania przez Nabywcę
w miejscu wskazanym w zamówieniu,
− w odniesieniu do dostaw produktów oraz usług realizowanych
etapowo, daty ich wykonania zgodnie z wynikającymi z zamówienia
terminami dotyczącymi realizacji poszczególnych etapów
zamówienia.
b. Jeżeli Dostawca pozostaje w opóźnieniu z dostawą produktów
lub realizacją zamówionych usług, Nabywcy przysługuje prawo
odstąpienia od umowy, a Dostawca zrzeka się prawa do dochodzenia
odszkodowania z tego tytułu. Decyzja tego rodzaju przekazana
zostanie przez Nabywcę Dostawcy w formie pisemnej i wywoływać
będzie skutek natychmiastowy. Nie uchybia to prawu Nabywcy
do naliczenia kar umownych zgodnie z § 4, ust. 8 OWZ.
c. Ewentualna dostawa produktów przed ustalonym terminem może
mieć miejsce tylko za zgodą Nabywcy z zastrzeżeniem, że zapłata
za te dostawy będzie miała miejsce w terminie wymagalności
wskazanym na zamówieniu.
4. Przejście własności produktów i wszelkiego ryzyka związanego z rzeczą
na Nabywcę następuje z chwilą odbioru produktów, dokonanego w trybie
niżej opisanym.
§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY ZA PRODUKT
1. W ramach wzajemnych kontaktów i odniesień handlowych Nabywca
traktuje Dostawcę jako jednostkę specjalistyczną, w pełni przygotowaną
do realizacji celów i zadań wynikających z zawartej umowy. Występując
w powyższej roli Dostawca odpowiada względem Nabywcy za wszelkie
wady, w tym ukryte dostarczanych przez siebie produktów lub
świadczonych usług.
2. Wszelkie dane techniczne, konstrukcyjne, technologiczne, plany i projekty
przekazane Dostawcy przez Nabywcę w celu wykonania zamówienia
wykorzystywać on może tylko i wyłącznie w tym celu i nie ma prawa
udostępniać ich, publikować ani przekazywać bez zgody Nabywcy
jakiemukolwiek innemu podmiotowi.
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Dostawca zapewnia i gwarantuje, że produkty sprzedane Nabywcy
są nowe, starannie wykonane, sprawdzone i tak wytworzone, że nadają
się do użytku zgodnie ze swym przeznaczeniem oraz warunkami
wynikającymi z zamówienia Nabywcy.
Dostawca potwierdza, że produkty te spełniają wymagane przez Nabywcę
wymogi bezpieczeństwa, odpowiadają wszelkim specyfikacjom i normom
określonym w zamówieniu Nabywcy.
Jeśli nie określono inaczej w pozostałych punktach tych warunków
Dostawca jest odpowiedzialny za wynagrodzenie szkód poniesionych
przez Nabywcę, które powstały bezpośrednio lub pośrednio wskutek
dostarczenia towarów z wadami, ze względu na naruszenie przepisów
bezpieczeństwa lub z innych przyczyn wynikających z naruszenia innych
przepisów prawa.
Za środki podjęte przez Nabywcę w celu uniknięcia szkód (np. wycofanie
z rynku) Dostawca odpowiada w zakresie określonym prawem.
Dostawca zobowiązuje się przy wypełnianiu umowy przestrzegać
odpowiednich przepisów prawnych i urzędowych. Dostawca musi
spełniać wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dostawca
dostarczy w ramach ustalonej ceny wszystkie przewidziane w przepisach
zabezpieczenia. Jeśli Dostawca ma wątpliwości co do rodzaju
wymaganego przez Nabywcę wykonania powinien powiadomić o tym
Nabywcę pisemnie.

§ 7 ODBIÓR TOWARU I GWARANCJA
1. Nabywca może dokonać kontroli jakościowej i ilościowej dostarczonych
produktów, jak też ich przyjęcia lub odmowy przyjęcia bez zbędnej zwłoki.
O fakcie nieprzyjęcia produktów ze wskazaniem przyczyn, Nabywca
powiadamia Dostawcę w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku wady
całego produktu lub jego części, Nabywca może, według swojego wyboru:
a) wezwać Dostawcę do odbioru od Nabywcy części lub całości dostawy
oraz do dostarczenia w ich miejsce Produktów wolnych od jakichkolwiek
wad w wyznaczonym terminie, lub
b) odstąpić w części lub w całości od zawartej umowy
z powiadomieniem Dostawcy i bez dodatkowego wzywania go
do wykonania zobowiązania w terminie 3 miesięcy od otrzymania
Produktu.
2. W terminie do 3 dni od daty powiadomienia o odmowie przyjęcia
produktu Dostawca ustosunkuje się do decyzji Nabywcy. Zwracane
Produkty zostaną w terminie 8 dni od daty odmowy ich przyjęcia przez
Nabywcę odebrane przez Dostawcę z siedziby Nabywcy, chyba że
Nabywca wskaże inne miejsce.. Wszelkie związane z tym koszty,
w szczególności koszty odbioru zwracanych Produktów i koszty dostawy
Produktów wolnych od wad ponosi Dostawca.
3. Dostawca udziela 24 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony
towar, liczony od chwili jego odbioru przez Nabywcę bez zastrzeżeń,
chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.
4. Dostawca wyraża zgodę na przeniesienie gwarancji na osobę trzecią,
która jest odbiorcą towaru lub urządzenia wyprodukowanego przez
Nabywcę, a w którym to towar – urządzenie lub świadczone usługi przez
Dostawcę zostały zawarte.
§ 8 RÓŻNE
1. Dostawca dostarczy do Nabywcy na swój koszt, wszelkie wymagane
niniejszą umową lub wynikłe w trakcie jej realizacji certyfikaty, pozwolenia,
świadectwa lub licencje, związane lub niezbędne dla przedmiotu zakupu.
2. W przypadku uszkodzenia lub utraty towaru - urządzenia powierzonego
przez Nabywcę Dostawcy do wykonania towaru, urządzenia lub usługi,
Dostawca zapłaci równowartość uszkodzonego lub utraconego towaru lub
urządzenia oraz pokryje wszelkie straty i utracone korzyści wynikłe z tego
powodu.
§ 9 OCHRONA WŁASNOŚCI
Dostawca zapewnia i gwarantuje, że użytkowanie dostarczonych przez niego
produktów nie stanowi naruszenia patentu, znaku towarowego,
zastrzeżonego wzoru użytkowego, symbolu polskiego lub zagranicznego
lub innych praw wynikających z własności przemysłowej i intelektualnej,
a ponadto zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych
Nabywcy wskutek naruszenia tych praw.
§ 10 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
Nabywca ma prawo anulować złożone zamówienie albo w terminie 3 miesięcy
od otrzymania Produktu odstąpić w całości lub w części od zawartej umowy
z powiadomieniem Dostawcy i bez dodatkowego wzywania go do wykonania
zobowiązania w następujących przypadkach:

a.

Zgłoszenia przez Dostawcę upadłości, likwidacji jak też zaprzestania
prowadzenia dalszej działalności.
b. W przypadku dokonania przez Dostawcę podziału swego
przedsiębiorstwa, połączenia z innym przedsiębiorstwem lub jego
zbycia.
c. W przypadkach nie wywiązania się przez Dostawcę z któregokolwiek
z zobowiązań wynikających z szczególnych warunków określonych
w zamówieniu bądź OWZ.
§ 11 UBEZPIECZENIA
Dostawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia produktów
podlegających dostawie na sumę ubezpieczenia wartości przedmiotu umowy
i na warunkach ubezpieczenia od wszelkich ryzyk i odpowiedzialności
dotyczących zamówień realizowanych przez Nabywcę. Dostawca zobowiązany
jest zawrzeć umowę ubezpieczenia produktów na czas transportu do Nabywcy
na sumę ubezpieczenia wartości przedmiotu umowy, chyba że zgodnie
z warunkami ustalonymi przez Strony do transportu produktów zobowiązany
jest Nabywca. Dostawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia. Dostawca zobowiązuje się do utrzymania
ochrony ubezpieczeniowej w powyższym zakresie w okresie realizacji
przedmiotu umowy, oraz przez czas trwania gwarancji i rękojmi. Na żądanie
Nabywcy Dostawca zobowiązany jest przedłożyć kopię wymaganej umowy
ubezpieczenia.
§ 12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ NABYWCY
Nabywca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych OWZ, jeżeli jest to
następstwem przyczyny niezależnej, o ile nie był w stanie jej zapobiec.
§ 13 WYKLUCZENIE CESJI I POTRĄCEŃ
Dostawca nie będzie mógł zbyć przysługujących mu praw
i obowiązków z tytułu sprzedaży produktów i usług na warunkach
wynikających z zamówienia Nabywcy i niniejszych OWZ bez uprzedniej
pisemnej zgody Nabywcy. Dostawca nie może dokonywać potrąceń
jakichkolwiek sum przysługujących mu od Nabywcy z innymi należnościami.
§ 14 POWIADOMIENIA
Wszelkie powiadomienia wynikające z OWZ dokonywane być mogą faxem
lub listem poleconym i będą uważane za dokonane z datą potwierdzenia ich
otrzymania przez adresata.
§ 15 DEKLARACJA DOSTAWCY O ZRÓŻNICOWANYM CHARAKTERZE DZIAŁAŃ
1. Dostawca zobowiązany jest do uczciwego i sprawiedliwego postępowania
wobec swoich interesariuszy i powinien przestrzegać wszystkich
obowiązujących lokalnie zasad i przepisów.
2. Zaleca się, aby dostawca posiadał wdrożony system zarządzania
środowiskowego zgodny z normą ISO14001 lub podobnymi standardami
lub planował jego uzyskanie. Alternatywnie dostawca może przedstawić
inne dokumenty poświadczające działalność zgodną z przepisami
dotyczącymi ochrony środowiska. Dostawca zobowiązany jest
przestrzegać wymagań prawnych dotyczących produktu, również
w zakresie zawartości substancji zakazanych/ niebezpiecznych. Z tej
klauzuli zwolnieni są Dostawcy, którzy nie prowadzą działalności
produkcyjnej, np. twórcy oprogramowania, firmy doradcze, itp.
3. Dostawca zobowiązany jest podjąć wszelkie uzasadnione i praktyczne
środki, aby:
a) chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i pracowników
kontraktowych oraz minimalizować niekorzystne warunki pracy;
b) wdrożyć praktyki robocze zgodne z BHP dla zapobiegania
obrażeniom, chorobom i uszkodzeniom mienia;
c) minimalizować narażenie zawodowe na materiały potencjalnie
niebezpieczne i niebezpieczne warunki pracy poprzez utrzymywanie
odpowiednich systemów bezpieczeństwa i skutecznej kontroli
d) ustanowić program reagowania kryzysowego, który obejmuje
najbardziej prawdopodobne, przewidywane sytuacje awaryjne;
e) szkolić kierowników i pracowników dla zapewnienia ich stałego
zaangażowania w bezpieczeństwo i higienę ich pracy i ich
współpracowników;
f)
zaangażować w program BHP pracowników na wszystkich poziomach;
zapewnić, aby odpowiadali za prewencję przed obrażeniami
i chorobami.
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Dostawca nie może zatrudniać dzieci z pogwałceniem konwencji 138 i 182
Międzynarodowej Organizacji Pracy. W przypadku pracy dzieci Dostawca
zobowiązany jest podjąć natychmiastowe działania naprawcze
w porozumieniu z Nabywcą, biorąc pod uwagę interesy zatrudnionych
dzieci. Takie działania obejmują:
a)

5.
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7.

8.

minimalne, dopuszczalne warunki zatrudnienia dla dzieci (takie jak
poziom wykształcenia, czas pracy, stawki, opieka zdrowotna itp.);
b) zobowiązanie dostawcy do niezatrudniania kolejnych dzieci;
c)
okres, w którym dostawca osiągnie zgodność z wymienionymi
przepisami MOP.
Zatrudnienie powinno być wolnym wyborem. W żadnym wypadku przy
projektowaniu, produkcji i montażu produktów i usług dla Nabywcy.
Dostawca nie może korzystać z pracy przymusowej lub niewolniczej — na
przykład pracy przymusowej wykonywanej przez osoby umieszczone
w zakładzie zamkniętym ani pracy obowiązkowej, w tym pracy będącej
formą przymusu politycznego lub edukacji politycznej.
Dostawca zobowiązany jest uznać swobodę swoich pracowników do
wyboru, czy chcą założyć lub związać się z jakąkolwiek wybraną przez nich
organizacją (obejmuje to związki zawodowe) bez uprzedniej zgody
Dostawcy. Zatrudnienie pracownika nie może być uzależnione od
warunku, że nie dołączy on do związku zawodowego lub nie może być on
zmuszony do wystąpienia z takiego związku. Ponadto członkostwo
w związku zawodowym nie może być powodem zwolnienia ani
nierównego traktowania pracownika. Dostawca nie będzie ingerował w
organizacje pracownicze ani nie będzie ich finansował, nie będzie również
podejmował innych działań mających na celu objęcie kontroli nad takimi
organizacjami.
W ramach ustaw, przepisów i dominujących stosunków pracy oraz
praktyk zatrudnienia Dostawca zobowiązany jest do poszanowania prawa
swoich pracowników do bycia reprezentowanymi przez związki
zawodowe i inne organizacje pracownicze. Dostawca zaangażuje się
w negocjacje, we własnym imieniu lub przez stowarzyszenia
pracowników, w celu osiągnięcia porozumienia co do warunków
zatrudnienia.
Dostawca zobowiązany jest do równego traktowania pracowników
w pracy i zatrudnieniu oraz zapewni, że każdy będzie miał równe szanse.
Dostawca zobowiązany jest do proponowania równej płacy za taką samą
pracę wykonywaną na takim samym poziomie. Nie będzie tolerowana
jakakolwiek forma szykan lub dyskryminacji w odniesieniu do
zatrudnienia i pracy, na przykład dyskryminacja z powodu rasy, koloru
skóry, płci, wieku, języka, wyznania, przekonań politycznych lub innych,
pochodzenia etnicznego lub społecznego, majątku, urodzenia lub innego
statusu.

§ 16 ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Każda umowa sprzedaży lub czynność prawna dokonana pomiędzy
Dostawcą, a Nabywcą w ramach niniejszych OWZ podlega prawu
polskiemu.
2. W przypadku dokonywania zakupów w obrębie międzynarodowym,
do których stosuje się przepisy prawa międzynarodowego Dostawca
i Nabywca wyrażają zgodę na wyłączenie ich stosowania wobec
zawieranych przez siebie umów w takim zakresie w jakim przepisy te
w ich brzmieniu wyłączają stosowanie lub pozostają w sprzeczności
z niniejszymi OWZ.
3. Wszelkie spory wynikłe z zakupu produktów rozstrzygane będą przez
Sądy właściwe dla miejsca siedziby Nabywcy.
§ 17 OŚWIADCZENIE O STATUSIE DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY
Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Nabywca oświadcza, iż
posiada status dużego przedsiębiorcy.

wersja 02/2020
obowiązuje od 01.12.2020

