OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.1.
Do umów handlowych, w ramach których Trans Project Rybicki Sp.j. zwana dalej „Zamawiającym",
nabywa od dostawców towary i/lub usługi (dalej: Umowa), stosuje się wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki
Zakupów (dalej: OWZ), o ile nie uzgodniono inaczej w indywidualnych przypadkach.
1.2.
Stosowane przez dostawcę ogólne warunki umów, o ile stoją w sprzeczności z niniejszymi OWZ, nie
są przez Zamawiającego uznawane jako wiążące i nie stanowią integralnej części zawartej umowy, nawet jeśli
w indywidualnym przypadku nie zostało to przez Zamawiającego wyraźnie zastrzeżone. Niniejsze OWZ
stanowią integralną część zapytania ofertowego oraz zamówienia składanego przez Zamawiającego (dalej:
zamówienie), a także zawartej Umowy.
1.3.
Harmonogramy dostawy obowiązują tylko w połączeniu z zawartą Umową. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do modyfikacji harmonogramów dostaw, w związku ze zmianą wymagań postawionych przez
klientów Zamawiającego.
1.4.
Dostawy w nadmiarze lub przed terminem mogą być odrzucone przez Zamawiającego w terminie 7 dni
od daty dostawy, o ile nie zaakceptuje on wyraźnie faktu takiej dostawy. Dostawy odbędą się na koszt i
odpowiedzialność dostawcy.
1.5.
Zamawiający może domagać się zmian konstrukcji, ilości, wyposażenia, zakresu przedmiotu Umowy, o
ile jest to wykonalne. Skutki takich działań, w szczególności dotyczących zmian kosztów oraz terminów dostaw,
będą odpowiednio uzgodnione pomiędzy stronami Umowy.
1.6.
Podzlecenie wykonania Umowy w całości lub w części osobom trzecim bez zgody Zamawiającego jest
bezskuteczne i uprawnia Zamawiającego do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy w terminie
dwóch tygodni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o takim naruszeniu Umowy.
2. DOSTAWA PRZEDMIOTU UMOWY (TOWARÓW LUB USŁUG).
2.1.
Jeśli nie podano inaczej w Zamówieniu lub Umowie, dostawy następują na warunkach DDP wg
Incoterms 2010 wraz z opakowaniem pod wskazany przez Zamawiającego adres.
2.2.
Przy przekroczeniu terminu dostawy, Zamawiający jest uprawniony do określenia sposobu transportu,
który uzna za najbardziej stosowny dla niezwłocznego jej wykonania. Koszty dodatkowe, wynikające ze zmiany
sposobu transportu poniesie Dostawca.
2.3.
Do każdej dostawy musi być wystawiony ważny dowód dostawy, zawierający numer zamówienia, datę
jego wystawienia, opis towaru, ilość, wagę, jak również nazwę i adres Dostawcy.
2.4.
Zamawiający w terminie 10 dni od dnia dostawy przedmiotu umowy ma prawo odmówić dokonania
odbioru jakiejkolwiek części lub całości przedmiotu umowy niespełniającego warunków umowy i pozostawić je
do odbioru Dostawcy w miejscu ich dostawy. Koszty wydania zwrotnego przedmiotu umowy ponosi Dostawca.
2.5.
Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 10 dni licząc od daty
dostawy od rygorem uznania, iż przedmiot umowy został odebrany.
2.6.
Z zastrzeżeniem pkt 2.5. in fine protokół odbioru przedmiotu umowy stanowi podstawę do wystawienia
faktury VAT.
2.7.
Z chwilą dokonania odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego w formie protokołu odbioru albo
po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w pkt 2.5. na Zamawiającego przechodzi własność przedmiotu
umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

2.8.
Za wykonanie przedmiotu umowy, a tym samym dotrzymanie terminu wykonania umowy przez
Dostawcę uważa się jego kompletne wykonanie zgodnie z Umową wraz z pełną dokumentacją sporządzoną w
określonym przez Zamawiającego języku i w określonej przez Zamawiającego ilości egzemplarzy, na
uzgodnionych przez strony warunkach. Wszelkie odstępstwa od Umowy wymagają odrębnego uzgodnienia
pomiędzy stronami pod rygorem bezskuteczności.
3. KARY UMOWNE
3.1.
W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20%
wynagrodzenia brutto.
3.2.
W przypadku opóźnienia w wykonaniu roszczeń gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi za wady, Dostawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto.
3.3.
W przypadku nie zastosowania się przez Dostawcę do obowiązków zastrzeżonych w pkt. 7.1. i 7.2.
OWZ, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy złotych) za każdy
przypadek naruszenia.
3.4.
W przypadku, gdy szkody poniesione przez Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania, przenoszą wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych.
3.5.
Kara umowna staje się wymagalna z dniem wystąpienia zdarzenia skutkującego ich powstaniem.
3.6.
Niezależnie od formy rozliczenia Zamawiający wystawi notę obciążeniową karami umownymi.
4. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (JEŻELI WYMAGANE).
4.1.
Dostawca w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż w terminie 30 dni od dnia
doręczenia Dostawcy potwierdzenia Zamówienia, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego, w formie bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na
pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. Udzielone zabezpieczenie Dostawca
obowiązany jest utrzymywać nie krócej niż okres udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady + 30 dni.
4.2.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Dostawcę.
4.3.
Zamawiający swoje uprawnienie wynikające z gwarancji będzie mógł zrealizować poprzez pisemne
oświadczenie złożone gwarantowi o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu przez Dostawcę zobowiązań
wynikających z umowy. Gwarant będzie miał obowiązek wypłacić żądaną przez Zamawiającego kwotę, bez
stawiania jakichkolwiek warunków i na każde pisemne żądanie Zamawiającego - nie później niż w ciągu 7 dni
od daty doręczenia mu takiego żądania.
4.4.
Do czasu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający jest uprawniony do
wstrzymania tytułem ww. zabezpieczenia z płatności Dostawcy kwotę równą kwocie wymaganego
zabezpieczenia. Kwota ta zostanie wypłacona w kwocie nominalnej po przedłożeniu wymaganego
zabezpieczenia.

5. PŁATNOŚCI, RACHUNKI I DOWODY DOSTAW
5.1.
Jeśli Umowa nie stanowi inaczej, płatność za wykonanie przez dostawcę przedmiotu Umowy, zostania
dokonana za pomocą przelewu bankowego lub innej, uzgodnionej przez strony formy płatności, w terminie 60
dni od daty otrzymania faktury.
5.2.
Podstawą do wystawienia faktury przez dostawcę będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego stwierdzający zgodność dostawy z umową.
5.3.
Datę dokonania płatności należy rozumieć jako datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5.4.
Gdy przedmiot Umowy jest wadliwy, Zamawiający jest uprawniony, za uprzednim powiadomieniem
dostawcy o wadzie, do wstrzymania płatności, aż do momentu skutecznego usunięcia wady stwierdzonego
przez Zamawiającego.
5.5.
Dostawca nie jest uprawniony do zbywania praw, wynikających z Umowy lub powstałych w trakcie jej
realizacji, w szczególności przysługujących mu wierzytelności wobec Zamawiającego, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.
5.6.
Oryginał faktury należy przesłać na adres: Trans Project Rybicki Sp.j., ul. Wyzwolenia 27,43-190
Mikołów albo inny o ile został wskazany na Zamówieniu.
5.7.
Prawidłowa faktura VAT powinna, oprócz wymogów ustawowych, zawierać:
- ilość towaru (rodzaj usługi) i ceny jednostkowe netto i brutto poszczególnych pozycji. Każda pozycja z umowy
(zamówienia) powinna być specyfikowana na fakturze w taki sposób, jak w umowie (zamówieniu);
- numer zamówienia Zamawiającego lub Umowy;
- warunki i termin płatności zgodnie z umową lub zamówieniem.
5.8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia faktury wystawionej niezgodnie z
obowiązującymi przepisami i niniejszymi OWZ.
6. PRAWA OSÓB TRZECICH.
6.1.
Dostawca gwarantuje Zamawiającemu, że na przedmiocie Umowy nie ciążą żadne prawa osób
trzecich.
6.2.
W przypadku, gdy zbywane towary lub świadczone usługi objęte są prawami własności intelektualnej
osób trzecich, dostawca zobowiązuje się do wsparcia i obrony prawnej Zamawiającego przy ewentualnych
roszczeniach osób trzecich oraz przekazania do dyspozycji Zamawiającego wszystkich wymaganych
dokumentów z tym związanych, jak również do pokrycia wszelkich wynikłych z tego tytułu kosztów i zapłaty
odszkodowań.
7. POUFNOŚĆ
7.1.
Strony Umowy zobowiązuję się do zachowania poufności wszystkich niejawnych handlowych i
technicznych szczegółów, które zostały im przekazane na skutek nawiązanych stosunków handlowych.
7.2.
Rysunki, modele, szablony oraz inne dane, które zostały przekazane dostawcy w związku z realizacją
Umowy, nie mogę być przekazywane do wglądu osobom trzecim i pozostają własnością Zamawiającego. Ich
powielanie jest dopuszczalne wyłącznie w ramach zawartej Umowy i w celu jej wykonania, z zachowaniem
autorskich praw majątkowych oraz innych praw własności intelektualnej Zamawiającego.
7.3.
Wytworzone według tych danych przedmioty nie mogę być przekazywane osobom trzecim ani jako
półfabrykaty, ani jako części gotowe. To samo dotyczy części, które dostawca udoskonala według specyfikacji

Zamawiającego.
7.4.
Zobowiązaniami z pkt. 7.1 i 7.2 objęci są także podwykonawcy (poddostawcy) dostawcy, który ponosi
za ich zachowanie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego.
7.5.
Strony Umowy mogą upubliczniać dane w odniesieniu do wspólnych powiązań handlowych wyłącznie
na podstawie wcześniejszej zgody drugiej strony, wyrażonej w formie przewidzianej w niniejszych OWZ.
7.6.
Wymiana wszelkiej korespondencji dotyczącej przedmiotu Umowy lub z nim związanej, prowadzona
między dostawcą i klientami Zamawiającego, nie jest dopuszczalna bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
8. RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA JAKOŚCI.
8.1.
Zamawiający nie jest zobowiązany do kontroli odbiorczej towaru podczas przyjęcia na magazyn lub do
miejsca przez niego wskazanego. Miarodajnymi dla określenia ilości, wag i wymiarów są wartości przekazane
przez Zamawiającego.
8.2.
Dostawca jest zobowiązany dochować stałych i znanych standardów w zakresie techniki, przepisów
bezpieczeństwa i uzgodnionych danych technicznych (normy krajowe i międzynarodowe). Niezależnie od tego
dostawca jest zobowiązany do stałej kontroli wykonywania przedmiotu Umowy.
8.3.
Strony Umowy zobowiązane są informować się nawzajem i możliwościach poprawy jakości
dostarczanych towarów lub wykonywanych usług.
8.4.
Dostawca udziela gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne na przedmiot Umowy na
okres 36 miesięcy od daty odebrania towaru lub wykonania usługi, o ile dłuższego terminu nie wskazano w
Zamówieniu lub w Umowie. Termin ów biegnie od dnia dokonania przez Zamawiającego protokolarnego
odbioru przedmiotu Umowy a w przypadku jego niedokonania lub bezskutecznego upływu terminu na jego
dokonanie z tym dniem.
8.5.
Zamawiający ma prawo zgłosić widoczne wady przedmiotu Umowy do 30 dni od dnia jego odebrania.
Wady ukryte mogą być zgłaszane bez zachowania powyższego terminu.
8.6.
Dostawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu przedmiotu umowy w stanie wolnym od wad
rzeczowych i prawnych.
8.7.
Wada fizyczna następuje w szczególności wówczas, gdy przedmiot Umowy posiada właściwości inne
niż uzgodnione, kiedy nie nadaje się do zastosowania przewidzianego Umową lub jego przeznaczeniem jak też
gdy nie zachowuje zastosowania i/lub używalności na okres zwyczajowo przyjęty.
8.8.
Dostawca gwarantuje, że przedmiot Umowy odpowiada zawartym w Umowie oraz przepisach prawa
specyfikacjom, rysunkom i wymaganiom technicznym w tym wymaganiom BHP.
8.9.
Usunięcie wad nastąpi niezwłocznie, nie później niż 7 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.
8.10. Jeśli Dostawca nie usunie wad przedmiotu umowy w wymaganym terminie, Zamawiający może sam
podjąć się ich usunięcia lub zlecić osobom trzecim ich usunięcie na koszt, ryzyko i niebezpieczeństwo
Dostawcy. W przypadku, gdy przedmiot umowy wymaga dodatkowych czynności na miejscu albo w zakładzie
Zamawiającego lub Klienta Zamawiającego, wówczas Dostawca jest zobowiązany zlecić wykonanie
potrzebnych czynności i pokryć pełny koszt ich wykonania.
8.11. Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają ustawowych uprawnień Zamawiającego z
tytułu rękojmi za wady jak i gwarancji jakości.

9.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DOSTAWCY.
9.1.
Dostawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od wszelkich ryzyk prowadzonej działalności
gospodarczej i zapewni ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu
prowadzenia działalności i posiadania mienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000 zł.
9.2.
Ubezpieczenie będzie spełniało co najmniej następujące warunki:
a)
ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim oraz
następstwa tych szkód wynikłe ze zdarzeń powstałych w okresie i w związku z realizacją Umowy,
b)
ubezpieczone będą szkody wynikłe z czynów niedozwolonych (odpowiedzialność cywilna deliktowa)
oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę (odpowiedzialność cywilna
kontraktowa),
c)
ubezpieczone będą szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Dostawcy i
jego podwykonawców,
d)
ubezpieczone będą szkody wyrządzone poszkodowanym przez podwykonawców Dostawcy,
e)
ubezpieczone będą szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub
pod nadzorem dostawcy, w tym także szkody polegające na utracie tego mienia,
f)
ubezpieczone będą szkody spowodowane wadą dostarczonego towaru lub wykonanej usługi,
g)
ubezpieczona będzie odpowiedzialność cywilna Dostawcy z tytułu wypadków przy pracy.
9.3.
Nie dopuszcza się stosowania limitów odpowiedzialności poniżej wymaganej minimalnej sumy
gwarancyjnej w stosunku do zakresu, o którym mowa w pkt. 9.1.
9.4.
W odniesieniu do dostawców działających wspólnie (np. konsorcjum) wymóg dotyczący ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej ww. zakresie powinien zostać spełniony w stosunku do każdego z nich.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
10.1. Jakiekolwiek ogólne warunki umów stosowane przez dostawcę nie obowiązują a ich stosowanie
zostaje na mocy niniejszych OWZ wyłączone.
10.2. Odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu szkody wyrządzonej Dostawcy za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie Umowy ogranicza się do straty rzeczywistej dostawcy oraz do kwoty wartości
zawartej Umowy.
10.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWZ maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego.
10.4. Sądem właściwym dla sporów powstałych w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy jest sąd
powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
10.5. Niniejsze OWZ obowiązują od dnia 02.06.2014 r. do odwołania.

