OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW
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WEBER POLSKA sp. z o. o. w Łozienicy (KRS 198312) zarejestrowanej przez
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
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§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (dalej OWZ) będą miały zastosowanie do
dostaw na rzecz WEBER POLSKA sp. z o. o. (dalej „Kupujący”) wszelkich
towarów i usług (dalej Towary), oferowanych lub dostarczanych przez
dostawcę (dalej „Sprzedający”).
Żadne inne warunki niż niniejsze OWZ nie będą wiążące dla Kupującego, chyba
że jest to wyraźnie przyjęte na piśmie przez Kupującego. Żadne zasady i
warunki zawarte w szczególności w potwierdzeniach zamówień,
wcześniejszych ofertach i innych dokumentach wystawionych przez
Sprzedającego nie będą wiążące dla Kupującego, nawet jeśli nie zostały
wyraźnie odrzucone. Poprawki lub uzupełnienia do zamówienia będą wiążące
dla Kupującego tylko wtedy, jeśli zostały wyraźnie przyjęte na piśmie w formie
zmiany zamówienia wystawionego przez Kupującego.
Jeśli poszczególne warunki OWZ nie mogą zostać z jakiegoś powodu
zastosowane, wszelkie inne zasady i warunki OWZ pozostają niezmienione.
Konkretne warunki zamówienia uzgodnione na piśmie ze Sprzedającym,
mogące pozostawać w sprzeczności z OWZ, będą miały pierwszeństwo przed
odpowiadającymi im postanowieniami OWZ.
§ 2.
JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Przed złożeniem oferty Sprzedający uzyska wszelkie informacje dotyczące
potrzeb Kupującego i przewidywanego zastosowania Towarów, aby dostarczyć
Kupującemu niezbędnych porad i informacji co do proponowanych Towarów.
Sprzedający przekaże Kupującemu wszelkie informacje dotyczące
bezpieczeństwa lub środowiska, które są powiązane z Towarami i ich
przetwarzaniem, obsługą lub użytkowaniem.
Sprzedający przyjmuje wszelką odpowiedzialność odnośnie negatywnych
skutków jego działań lub ich braku w odniesieniu do jakości, bezpieczeństwa
lub środowiska, zarówno wobec Kupującego jak i wobec osób trzecich, uznając
swą odpowiedzialność także w przypadku skorzystania przez Kupującego z
prawa do anulowania zamówienia.
Przez cały okres współpracy z Kupującym, a po jej zakończeniu zawsze co
najmniej przez cały okres obowiązywania gwarancji lub rękojmi na Towary lub
Usługi (w zależności, który z tych okresów jest dłuższy), Sprzedawca jest
zobowiązany
do
posiadania
ważnej
polisy
ubezpieczeniowej
odpowiedzialności cywilnej oraz za produkt w minimalnej wysokości
odpowiadającej trzykrotności wartości Zamówienia. W przypadku
wykonywania usługi na mieniu powierzonym przez Kupującego polisa OC
powinna zawierać klauzulę ryzyka za mienie powierzone do trzykrotnej
wartości mienia powierzonego.
§ 3.
PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU DOSTAWY
Wszystkie Towary sprzedawane będą zgodnie z warunkami Incoterms DDP,
rozładowane w miejscu dostawy określonym przez Kupującego. Jeśli
konkretne miejsce dostawy nie jest bliżej określone dostawa może zostać
zrealizowana tylko na placu rozładowczym, w którym Kupujący zazwyczaj
odbiera dostawy.
Przed dostawą Sprzedający kontroluje Towary pod względem zgodności z
wymaganiami zamówienia, jakości, ciężaru i wymiarów, a także pod kątem
uszkodzeń Towarów lub ich opakowania. Towary zapakowane zostaną tak, aby
nie uległy uszkodzeniu podczas transportu i przenoszenia. Wszystkie pozycje
powinny być właściwie oznaczone. Oznaczenie powinno zawierać w
szczególności numer zamówienia Kupującego, identyfikację Sprzedającego,
numer pozycji, opis pozycji, ciężar i ilość oraz wszelkie oznaczenia wymagane
dla prawidłowej dostawy i montażu. Jeśli w miejscu dostawy Sprzedający
będzie potrzebował pomocy sprzętu dźwigowego lub pracowników
Kupującego, Kupujący musi być o tym powiadomiony co najmniej 48 godzin
wcześniej. Wszelkie ryzyko i koszty ponosi Sprzedający.
Sprzedający zorganizuje transport Towarów do miejsca dostawy w taki sposób,
aby uniknąć uszkodzenia Towarów oraz trudności w ich rozładunku w miejscu
dostawy wskazanym przez Kupującego.
Bezwzględnie obowiązują terminy dostaw ustalone w zamówieniu. Jeżeli
zamówienie nie zostanie zrealizowane w określonym czasie, Kupujący
uprawniony jest do anulowania zamówienia i żądania od Sprzedającego
odszkodowania lub też przyjęcia dostawy i potrącenia odszkodowania
umownego od kwoty należnej Sprzedającemu. Kupujący uprawniony jest bez
uszczerbku dla wszelkich innych środków naprawczych, do odszkodowania
umownego w kwocie 0,5% wartości zamówienia za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia, nie więcej niż maksymalnie 15% wartości zamówienia.
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W przypadku odrzucenia całości lub części dostawy, odrzucone Towary
zostaną zmagazynowane na koszt lub ryzyko Sprzedającego albo odesłane
przez Kupującego do Sprzedającego na koszt i ryzyko Sprzedającego.
§ 4.
DOKUMENTACJA TECHNICZNA I INSTRUKCJE
Sprzedający dostarczy Kupującemu w uzgodnionych terminach, ale najpóźniej
w momencie dostawy Towarów, dokumentację techniczną związaną z
Towarami, a w szczególności instrukcje obsługi i konserwacji, instrukcje
szkoleniowe, rysunki, karty danych technicznych, karty bezpieczeństwa
produktu, certyfikaty zgodności i inną niezbędną dokumentację.
Jeśli w zamówieniu nie określono inaczej dostawa oprogramowania lub
towarów zawierających oprogramowanie obejmie wszelkie związane z
przedmiotem dostawy kody źródłowe i obiektowe. Taka dokumentacja
techniczna pozostaje własnością Kupującego i będzie uznawana za integralną
część Towarów.
§ 5.
CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
Oferty Sprzedającego będą obowiązywały przez co najmniej 60 dni od
momentu otrzymania ich przez Kupującego.
Ceny netto dla zamówień zawierają wszelkie koszty poniesione przez
Sprzedającego podczas realizacji zamówienia do momentu dostawy Towarów,
w tym marże, ubezpieczenia, cło, akcyzę, a także wszelkie materiały do
pakowania, ochrony, wzmacniania i mocowania oraz wszelkie niezbędne
dokumenty i akcesoria, biorąc pod uwagę kompletne i funkcjonalne
użytkowanie i konserwację, ponadto ceny te zawierają wszelkie opłaty za
korzystanie z praw własności intelektualnej, w tym praw osób trzecich.
Prawidłowo wystawione faktury będą płatne w ciągu 90 dni od daty przyjęcia
dostawy przez Kupującego i doręczenia Kupującemu faktury.
Kupujący będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty, jeśli Sprzedający nie
spełni wymagań zamówienia.
W tym wypadku Sprzedający nie może wysuwać roszczeń o odsetki lub inne
formy rekompensaty.
Brak wyraźnego odrzucenia faktury nie stanowi jej akceptacji. Zapłata faktury
w całości lub części nie stanowi przyjęcia zamówionych lub dostarczonych
Towarów. Przyjęcie Towarów przez Kupującego musi być wyraźne oraz jawne
i jest jedynie potwierdzeniem Kupującego, że Dostawa została zrealizowana.
Jeżeli Kupujący został zobligowany do zapłaty zaliczki lub zadatku, względnie
wpłaty z góry pod innym tytułem, Sprzedający przedłoży Kupującemu przed
dokonaniem płatności przez Kupującego zabezpieczenie roszczenia o zwrot tej
kwoty w postaci bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zaakceptowanej przez Kupującego.
§ 6.
GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA
Sprzedający gwarantuje, że Towary są zgodne z ustalonymi specyfikacjami oraz
wymaganiami i przydatne do konkretnych celów planowanych przez
Kupującego. Sprzedający zapewnia adekwatność specyfikacji technicznych
Zamówienia i potwierdza, że specyfikacje te zostały starannie przez niego
przeanalizowane.
Sprzedający gwarantuje właściwe funkcjonowanie Towarów przez okres 24
miesięcy od momentu rozpoczęcia ich użytkowania. Reklamacje składane
zgodnie z niniejszą gwarancją zawieszają bieg terminu gwarancji do chwili
całkowitego usunięcia usterki przez Sprzedającego a okres gwarancji ulega
odpowiedniemu przedłużeniu.
Jeżeli Towary uznane zostaną za niezgodne z gwarancją, Kupujący może:
- anulować zamówienie;
- przyjąć Towary po godziwie obniżonej cenie;
- żądać wymiany Towarów lub dokonania stosownych napraw, na koszt i ryzyko
Sprzedającego.
Wszystkie odrzucone z jakiegokolwiek powodu Towary zostaną zwrócone
Sprzedającemu, na ryzyko i koszt Sprzedającego.
Jeśli Sprzedający niezwłocznie nie dokona odpowiedniej wymiany lub naprawy
Towarów, Kupujący będzie uprawniony do wymiany lub naprawy takich
Towarów przez alternatywnego dostawcę na koszt Sprzedającego. Wszelkie
naprawione lub wymienione Towary zgodne będą z postanowieniami
niniejszego paragrafu i okres gwarancji po wymianie lub naprawie rozpocznie
się od nowa.
Niezależnie od powyższego Kupujący uprawniony jest, bez uszczerbku dla
wszelkich innych środków naprawczych, do odszkodowania umownego w
kwocie 0,5% wartości zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w
usuwaniu wad lub usterek w ramach gwarancji jakości lub rękojmi, nie więcej
niż maksymalnie 15% wartości zamówienia. Odszkodowanie w formie kar
umownych, o których mowa wyżej, nie naruszy praw Kupującego do
wysuwania roszczenia o odszkodowanie związane z innymi aspektami działania
Sprzedającego, w tym odszkodowania uzupełniającego.
Sprzedający odpowiedzialny będzie za wszelkie bezpośrednie, pośrednie,
przypadkowe lub umyślne straty poniesione przez Kupującego, w tym utratę
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zysków poniesione w wyniku opóźnień w dostawie, defektów Towarów lub
innych uchybień Sprzedającego.
Prawa i środki naprawcze Kupującego ustanowione w OWZ, będą
uzupełnieniem wszelkich innych praw i środków naprawczych określonych w
powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
Sprzedający gwarantuje dostawę Towarów, części i składników służących do
ich naprawy lub konserwacji w ciągu całego okresu gwarancji. Jeśli Sprzedający
zdecyduje się zakończyć produkcję Towarów lub ich części winien
poinformować Kupującego o tym fakcie z przynajmniej rocznym
wyprzedzeniem.
Czas obowiązywania rękojmi udzielanej Kupującemu przez Sprzedającego
ustala się na czas nie krótszy niż wskazany w niniejszym paragrafie termin
obowiązywania gwarancji jakości, przy czym w przypadku wydłużenia terminu
obowiązywania gwarancji jakości z jakiegokolwiek powodu, odpowiedniemu
przedłużenia ulega również czas obowiązywania rękojmi. Wyłącza się w
odniesieniu do Kupującego obowiązywanie art. 563 § 1 kodeksu cywilnego.
O ile strony nie postanowiły inaczej w celu zabezpieczenia roszczeń
Kupującego, powstałych w związku z realizacją zamówienia Sprzedający jest
zobowiązany przedstawić Kupującemu w terminie 14 dni od udzielenia
zamówienia, bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie
gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, zaakceptowaną przez Kupującego,
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z terminem obowiązywania do dnia
zakończenia okresu Gwarancji lub Rękojmi określonego w zamówieniu (w
zależności, który z tych okresów jest dłuższy) plus 30 dni.
W przypadku nieprzedłożenia w wymaganym terminie przez Sprzedającego
w/w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Kupujący ma prawo zatrzymać
kwotę w wysokości wymaganej gwarancji (kaucja gwarancyjna) z pierwszych
płatności należnych Sprzedającemu. Kaucja gwarancyjna jest zatrzymywana do
dnia zakończenia okresu Gwarancji lub Rękojmi określonego w zamówieniu (w
zależności, który z tych okresów jest dłuższy) plus 30 dni.
§ 7.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Sprzedający gwarantuje, że ani Towary ani ich sprzedaż objęta zamówieniem
nie przekroczy lub nie naruszy żadnych praw własności intelektualnej, a w
szczególności znaków handlowych, patentów, praw autorskich lub innych praw
osób trzecich.
Sprzedający zabezpieczy i zwolni Kupującego od odpowiedzialności cywilnej za
wszelkie pozwy lub reklamacje, straty, koszty, honoraria prawników, wydatki i
odszkodowania wynikłe lub związane z dowolnym naruszeniem praw
własności intelektualnej.

powyższe zostanie przeprowadzone za pomocą listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru.
§ 11.
POCZTA ELEKTRONICZNA
Komunikacja Kupującego ze Sprzedającym, w tym dokonywanie przez
Kupującego wszelkiego rodzaju zawiadomień dla Sprzedającego, o ile zgodnie
z OWZ lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa nie jest wymagana
forma listu poleconego, może się odbywać za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod wskazanymi Kupującemu przez Sprzedającego lub
upublicznionymi przez Sprzedającego adresami poczty elektronicznej. W takim
przypadku przyjmuje się, że zawiadomienie dotarło do Sprzedającego w
pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wysłania wiadomości
przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później jednak niż w
chwili potwierdzenia otrzymania wiadomości przesłanej za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
§ 12.
PRZELEW WIERZYTELNOŚCI
Sprzedający nie dokona przelewu jakichkolwiek praw lub obowiązków
wynikających z zamówienia lub związanych bezpośrednio lub pośrednio z
zamówieniem, a w szczególności jakichkolwiek wierzytelności przypadających
Sprzedającemu od Kupującego z jakiegokolwiek tytułu bez uprzedniej –
wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie – zgody Kupującego.
§ 13.
WŁAŚCIWE PRAWO I SĄD
Zamówienie jest składane, przyjmowane, modyfikowane, realizowane,
nadzorowane i interpretowane wyłącznie w zgodzie z przepisami prawa
właściwymi dla miejsca zarejestrowania Kupującego. Wszelkie spory powstałe
w bezpośrednim lub pośrednim związku z zamówieniem, w tym z realizacją lub
brakiem realizacji zamówienia, rozstrzygane będą wyłącznie przez sąd
powszechny właściwy dla miejsca zarejestrowania Kupującego i w zgodzie z
prawem procesowym właściwym dla miejsca zarejestrowania Kupującego.
Jakiekolwiek tłumaczenia niniejszych OWZ na języki obce mają charakter
jedynie pomocniczy, a charakter wiążący ma wersja w języku polskim.
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§ 8.
OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI
Wszelkie pisemne lub ustne informacje przekazane Sprzedawcy przez
Kupującego dotyczące know-how, specyfikacji, procedur lub wszelkich
technicznych informacji, dokumentów lub danych Kupującego, będą
traktowane jako poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej
pisemnej zgody Kupującego. Informacje takie będą miały zastosowanie
wyłącznie podczas realizacji zamówienia lub dla celów przygotowania ofert lub
zapytań ofertowych.
Prawa własności i prawa autorskie do wszelkich projektów, rysunków i innych
dokumentów dostarczonych Sprzedawcy należą do Kupującego i nie będą
powielane lub ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody
Kupującego.
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§ 9.
SIŁA WYŻSZA
Strona dotknięta wydarzeniem poza swoją kontrolą i takim, którego nie można
przewidzieć, natychmiast pisemnie poinformuje drugą stronę o danym
wydarzeniu.
W przypadku wydarzenia Siły Wyższej, Kupujący będzie według swego uznania,
uprawniony do:
- ustalenia ze Sprzedającym przedłużenia czasu na dostawę lub
- anulowania zamówienia lub jego części, w dowolnym czasie, bez dalszych
zobowiązań po stronie Kupującego oraz żądania zwrotu zapłaconych już kwot.
§ 10.
ROZWIĄZYWANIE UMÓW
W przypadku gdy Sprzedający nie przestrzega zasad lub warunków
zamówienia, Kupujący jest uprawniony, w formie pisemnego powiadomienia
Sprzedającego, do anulowania zamówienia w całości lub części bez zobowiązań
oraz odpowiedzialności po stronie Kupującego i do odzyskania od
Sprzedającego wszelkich kwot wpłaconych przez Kupującego, jak też wszelkich
dodatkowych kosztów poniesionych przez Kupującego podczas starania się o
wymianę Towarów przez alternatywnego dostawcę oraz odszkodowania za
straty lub szkody poniesione przez Kupującego w wyniku opóźnionej realizacji
zamówienia.
To samo ma miejsce jeśli Sprzedający nie czyni postępu w produkcji lub
montażu Towarów, co zagraża terminowej realizacji zamówienia. Anulowanie
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