OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU - OWZ
W celu terminowego pozyskania dóbr o należytej jakości Mostostal Pomorze
S.A. (zwanej dalej „MPG”) poprzez niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (zwanych
dalej „OWZ”), określa ogólne zasady nabywania towarów i usług.
OWZ stanowią podstawową bazę reguł, kształtującą relacje pomiędzy „MPG” a
Dostawcą (zwanym dalej „Dostawcą”).

1. Postanowienia ogólne
a. „OWZ” stanowią integralną cześć wszystkich zamówień złożonych przez „MPG”
wobec „Dostawcy” i obowiązują przez okres trwania współpracy handlowej na
podstawie zamówienia. „Dostawca” poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji
oświadcza, iż „OWZ” zna i akceptuje.
b. „OWZ” dotyczą wszystkich dostaw towarów i usług wynikających z wzajemnych
powiązań biznesowych pomiędzy „MPG” a „Dostawcą”.
c. Zmiana warunków zamówienia lub odrębne ustne uzgodnienia wymagają dla
swej ważności w każdym przypadku pisemnego potwierdzenia przez „MPG” .
d. W przypadku rozbieżności lub niejasności między warunkami zawartymi w
Zamówieniu a warunkami określonymi w niniejszych „OWZ” wiążące będą
warunki określone w zamówieniu.
e. Jeżeli postanowienia OWZ są w sprzeczności z postanowieniami Zamówienia,
to moc nadrzędną ma tekst zamówienia.
f. O ile „MPG” i „Dostawca” nie uregulowały tego odmiennie w Zamówieniu,
dniem wejścia Zamówienia w życie jest Data Zamówienia określona na
pierwszej stronie zamówienia.
2. Przyjęcie warunków
a. Zamówienie składane przez „MPG” przyjmowane jest do realizacji przez
”Dostawcę” niezwłocznie po jego otrzymaniu. Jeżeli termin dostawy produktu
nie został sprecyzowany w Zamówieniu/Umowie , Dostawca zobowiązany jest
realizować dostawę niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o przyjęciu
zamówienia, które złoży nie dalej niż 7 dnia od otrzymania zamówienia.

Potwierdzenie to będzie wiążące dla MPG jeżeli będzie zawierać akceptację
wszystkich warunków zawartych w zamówieniu.
b. W przypadku niepotwierdzenia zamówienia w w/w terminie „MPG” przyjmuje
do wiadomości milczącą zgodę „Dostawcy” na wszystkie warunki w
zamówieniu.
c. W przypadku potwierdzenia przez „Dostawcę” części warunków lub wniesienia
zmian do warunków, „MPG” zastrzega sobie prawo anulowania złożonego
zamówienia, przy czym „Dostawcy” nie będą z tego tytułu przysługiwały
jakiekolwiek roszczenia i bez sprzeciwu wyrazi zgodę na anulowanie
zamówienia.
3. Ceny, oferta cenowa, warunki płatności, fakturowanie
a. Wszystkie ceny podane w zamówieniu są cenami stałymi i nie ulegają zmianom,
chyba że wynikły sytuacje, które powodują obniżenie bądź podwyższenie kwoty
zamówionego towaru lub usługi, po wcześniejszym obustronnym pisemnym
zatwierdzeniu.
b. Ceny zawarte w zamówieniu obejmują podatek od towaru i usług oraz
wykluczają wszelkiego rodzaju roszczenia dodatkowe.
c. Przy każdej dostawie „Dostawca” zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich
dokumentów umożliwiających zidentyfikowanie towaru.
d. Numer zamówienia winien być ujawniony na fakturze. W przypadku nieujęcia
numeru zamówienia na fakturze, „MPG” zastrzega sobie prawo do odesłania
faktury „Dostawcy” bez jej księgowania.
e. Termin płatności faktury liczony jest od dnia wpływu prawidłowo wystawionego
dokumentu do siedziby „MPG” , jednakże w każdym przypadku nie wcześniej
niż od daty otrzymania przez „MPG”

wszystkich składników dostawy, w

szczególności atestów materiałowych, dokumentacji technicznej, certyfikatów,
kart gwarancyjnych, itp.
f. „MPG” zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu płatności za wadliwy
towar do dnia rozpatrzenia reklamacji przez „Dostawcę”, przy czym wydłużenie
terminu płatności nie uchybia innym uprawnieniom „MPG” z tytułu wad towaru.
g. „Dostawca” odpowiada za to, by dane techniczne, jakość oraz ilość
dostarczonych przedmiotów odpowiadała zamówieniu.

h. Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu
żądanej jakości materiału, zamówiony towar zostanie dostarczony jako
standardowy

towar,

z

uwzględnieniem

odpowiedzialności

za

wymogi

jakościowe, których należy wymagać od „Dostawcy” profesjonalnie zajmujących
się wytwarzaniem, dostarczaniem i sprzedażą towarów stanowiących przedmiot
zamówienia.
i.

„MPG” na każdym etapie procesu produkcyjnego może przeprowadzić kontrole
jakości poszczególnych elementów lub w całości. W przypadku wykrycia wad
może obciążyć „Dostawcę” kosztami kontroli. Jakakolwiek kontrola dokonana
przez „MPG” , niezależnie od jej wyniku, służy wyłącznie do weryfikacji
zgodności dostawy z wymaganiami zamówienia.

4. Dostawa
a. Dostawca zobowiązany jest do dotrzymania umówionego terminu dostarczenia
dostawy bądź terminowego wykonania usługi . Wcześniejsza dostawa,
wcześniejsze wykonanie usługi bądź częściowa dostawa produktu będącego
przedmiotem dostawy , częściowe wykonanie usługi wymaga wcześniejszej
zgody MPG wyrażonej na piśmie
b. Podane w zamówieniu terminy dostaw mają charakter wiążący. Niedotrzymanie
terminu dostawy przez „Dostawcę” uprawnia „MPG”

do dochodzenia

przysługujących mu ustawowo praw.
c. W przypadku odbioru towaru od „Dostawcy” transportem „MPG” , kontrola
jakościowa i ilościowa odbywa się w siedzibie „MPG” lub innym wyznaczonym
miejscu, chyba że strony postanowią inaczej w formie pisemnego uzgodnienia.
d. W każdym zamówieniu określa się termin realizacji oraz adres dostawy. W
przypadku realizacji pod niewłaściwy adres bądź o niewłaściwym czasie „MPG”
zastrzega sobie prawo do odesłania towaru na koszt i ryzyko „Dostawcy”. W
tym przypadku dostawę uznaje się za niezrealizowaną ze wszelkimi skutkami
wynikającymi

z niniejszych

dostarczenie

towaru

„OWZ”. W

odbędzie

się

przypadku

zgodnie

z

dostaw ramowych

uprzednio

ustalonym

harmonogramem.
e. „Dostawca” zobowiązany jest na każde pisemne wezwanie do niezwłocznego
przesłania informacji do „MPG”
przedmiotu zamówienia.

dotyczącej stanu przygotowania realizacji

f. Dostawca” zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia „MPG”

o

każdym przypadku zagrażającym zakłóceniu w wykonaniu terminowej realizacji
przedmiotu zamówienia oraz innym zdarzeniom mającym wpływ na prawidłową
realizację przedmiotu zamówienia.
g. W każdym uzasadnionym przypadku „Dostawca” zobowiązany jest stawić się w
wyznaczonym przez „MPG” miejscu na spotkanie dotyczące należytej realizacji
przedmiotu zamówienia.
h. MPG ma prawo do przeprowadzenia inspekcji w dowolnym czasie podczas
wykonywania dostawy przez Dostawcę . W tym celu MPG po wcześniejszym
powiadomieniu, ma prawo wejść na teren zakładu Dostawcy oraz dokonać
sprawdzenia

obiektów

i

urządzeń

związanych

z

wykonaniem

Zamówienia/Umowy podczas godzin pracy Dostawcy. Dostawca i MPG we
własnym zakresie poniosą koszty , związane z przeprowadzeniem tego typu
inspekcji.
5. Ogólne zalecenia transportowe
a. „Dostawca” dostarczy dostawy do „MPG”

nieuszkodzone, właściwie

zapakowane oraz zabezpieczy je przed wilgocią, korozją, deszczem, skutkami
wstrząsów i wszelkimi innymi szkodliwymi warunkami, odpowiednio do rodzaju
danej dostawy, tak aby przetrwały bez uszkodzenia wszelkie przeładunki,
rozładunek, składowanie oraz montaż.
b. „Dostawca” poinformuje, na co najmniej 5 dni roboczych przed datą dostawy o
dacie dostawy bądź gotowości do odbioru, ilości ładunku, całkowitej objętości i
wymiarach.
c. W przypadku przesunięcia przez „MPG” terminu dostawy do trzech miesięcy,
„Dostawca” przechowa przedmiot dostawy bez dodatkowych kosztów dla
„MPG” .
6. Własność intelektualna
a. Warunki płatności uzgodnione w Umowie obejmują, bez potrzeb dodatkowych
postanowień w Umowie, przeniesienie na „MPG” praw własności intelektualnej.
b. „Dostawca” zobowiązany jest przenieść na „MPG” , na wyłączność, wszelkie
majątkowe prawa autorskie do dokumentacji. „Dostawca” udziela również

zgody na wykonywanie praw zależnych odnośnie powyższej dokumentacji, a
także na wprowadzenie w nich ewentualnych zmian.
c. Niniejszego prawa udziela się nieodpłatnie, na okres obowiązywania
przedmiotowych praw własności intelektualnej, we wszystkich krajach i na
wszystkich nośnikach.
d. „Dostawca” oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa własności
intelektualnej dotyczących towarów i ich elementów, bądź też posiada licencję
udzieloną mu przez osobę uprawnioną z tytułu takich praw, w sposób
zapewniający „MPG”

swobodne użytkowanie i/lub możliwość przeniesienia

własności towarów.
e. „Dostawca” ponosi ryzyko zgłoszenia przez przedmioty trzecie roszczeń z
zakresu praw własności intelektualnej dotyczących towarów i ich elementów i w
tym zakresie „Dostawca” zobowiązany jest chronić i zabezpieczać „MPG” przed
takimi roszczeniami, a także zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne
działania w celu wyeliminowania takiego ryzyka.
f. W przypadku zgłoszenia zarzutu stwierdzającego, że korzystanie przez „MPG”
z towarów narusza prawa własności intelektualnej osób trzecich, „Dostawca”
zobowiązany jest na własny koszt, zgodnie z żądaniem „MPG” oraz w terminie
odpowiadającym potrzebom „MPG” , albo wymienić towary albo je
zmodyfikować, w taki sposób aby nie zachodziło naruszenie praw własności
intelektualnej osób trzecich. Jeśli „Dostawca” nie dokona takiej zmiany lub
modyfikacji zobowiązuje się zwrócić „MPG” cenę zapłaconą za towary objęte
zarzutem.
g. Powyższe postanowienia pozostają bez wpływu na prawo „MPG”

do

dochodzenia od „Dostawcy” odszkodowania na zasadach ogólnych.
7. Gwarancja i Rękojmia
a. „Dostawca” udziela „MPG” na przedmiot zamówienia gwarancji oraz rękojmi.
b. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24-miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna
się w dniu przejścia ryzyka na „MPG” a kończy w dniu zakończenia Okresu
Gwarancji.
c. „Dostawca” gwarantuje, że przedmiot zamówienia będzie w pełni zgodny z
zamówieniem, wolny od wad prawnych i fizycznych, spełniać wymagania
techniczne określone w dokumentacji jak i zamówieniu.

d. W okresie gwarancji oraz rękojmi „Dostawca” będzie zobowiązany niezwłocznie
usuwać wszystkie wady w przedmiocie zamówienia.
e. Jeżeli w okresie gwarancji lub rękojmi wykonywane będą prace naprawcze w
zakresie przedmiotu zamówienia wymagające postoju prac lub przedmiotu
zamówienia, z przyczyn, za które „Dostawca” odpowiada zgodnie z
zamówieniem, okres gwarancji i rękojmi wydłuży się automatycznie o okres
postoju bez konieczności zawierania w tym względzie aneksu do zamówienia.
f. „Dostawca” w okresie gwarancji i rękojmi będzie świadczył serwis gwarancyjny
w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.
8. Dokumentacja techniczna i jakościowa
a. W chwili dostawy „Dostawca” zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty
techniczne i jakościowe, jeśli wymóg ten zostanie wskazany w zamówieniu.
9. Ryzyko dostawy i odpowiedzialność za wady
a. Ryzyko dostawy towaru oraz jego utraty przechodzi na „MPG” dopiero w chwili
przekazania go upoważnionemu do odbioru przedstawicielowi „MPG” , z
uwzględnieniem pkt. 5b
b. Jeśli „MPG”

podczas kontroli jakości stwierdza ilościowe niezgodności z

dokumentem dostawy niezwłocznie informuje o tym „Dostawcę” w celu
umożliwienia należytej realizacji dostawy.
c. „MPG” przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady towaru zgodnie z
postanowieniami Kodeksu Cywilnego, przy czym „MPG” może rozszerzyć
żądania

w

zakresie

naprawienia

szkody

przez

„Dostawcę”,

którego

odpowiedzialność może obejmować również wszelkie straty i koszty utraconych
korzyści, koszty utraty kontraktu, kary umowne naliczone przez klientów, które
są związane z wadami oraz inne straty i koszty wynikające z zaistniałej wady.
d. „MPG”

uprawniony jest do żądania od „Dostawcy” zwrotu nakładów

poniesionych, które nie mogą być odzyskane z powodu wad towaru a które
zostały ujawnione dopiero podczas przebiegu procesu produkcyjnego.
e. W przypadku wykrycia wad „Dostawca” zobowiązuje się niezwłocznie, lecz nie
później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia wady, wymienić zakupiony towar na
wolny od wad lub wadę usunąć.
10. Kary umowne

a. „Dostawcy” za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia ustala się
odpowiedzialność w formie kar umownych w następujących przypadkach i
okolicznościach:
i. Za odstąpienie od realizacji przyjętego zamówienia a niezrealizowanego z
przyczyn zależnych od „Dostawcy” z przyczyn niezależnych od „MPG” w
wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.
ii. w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w
dostawie.
iii. Za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu
zamówienia lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 1%
wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu
terminu wyznaczonego przez „MPG” na usunięcie wad.
b. W przypadku wyrządzenia przez „Dostawcę” szkody przewyższającej wartość
kar umownych „MPG” będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wartość kar umownych, w szczególności dotyczy to
wszelkich szkód, które może ponieść „MPG” w związku ze wstrzymaniem
realizacji innych kontraktów powiązanych z przedmiotem zamówienia.
c. „MPG” ma prawo potrącić naliczone kary ze zobowiązań „Dostawcy”.
11. Prawo właściwe, właściwość sądu
a. Stosunki prawne pomiędzy „MPG” a „Dostawcą” reguluje wyłącznie prawo
polskie. W stosunku do wszelkich sporów mogących wynikać pośrednio lub
bezpośrednio z niniejszych uregulowań określa się właściwość miejscową i
rzeczową sądu polskiego odpowiedniego dla siedziby „MPG” .
12. Klauzula poufności
a. W czasie trwania umowy a także po jej wygaśnięciu „Dostawca” zobowiązuje
się do zachowania ścisłej tajemnicy wszystkich informacji „MPG” , za wyjątkiem
informacji ujawnionych do wiadomości publicznej i powszechnie znanych.
Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie, zbywanie lub
oferowanie do zbycia tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszczalne jest wyłącznie
za uprzednim, pisemnym zezwoleniem „MPG” .

b. „Dostawca” zobowiązuje się nie rozpowszechniać w zakresie swojej
działalności zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczących „MPG” , w
sposób naruszający dobre imię, renomę lub interes „MPG” .
c. Postanowienia

powyższego

paragrafu

dotyczą

pracowników

oraz

podwykonawców o ile będą oni ustanowieni.
13. Postanowienia końcowe
a. „Dostawca” nie jest uprawiony do cesji praw wynikających z zawartej z „MPG”
umową lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich, bez pisemnej
zgody „MPG” pod rygorem nieważności.
b. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszymi „OWZ” mają
zastosowanie odpowiednio przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.

