OGÓLNE WARUNKI DLA DOSTAWCÓW
UMOWA O DOSTAWĘ
Warunki Ogólne

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) mają zastosowanie do łączącego strony stosunku umownego w takim
zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez Warunki Zamówienia (WZAM).
§1
DEFINICJE I INTERPRETACJE
W Umowie o Dostawę następujące wyrazy i zwroty winny mieć znaczenie zgodne z poniższymi objaśnieniami:
1. „Dzień'’ - oznacza dzień kalendarzowy o ile w treści Umowy Dostawy nie dopisano określenia „roboczy".
2. „Dzień roboczy" - oznacza każdy dzień tygodnia, oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od robót,
3. „Pisemnie” - oznacza wszelkie czytelne pismo w języku polskim - odręczne, maszynowe, wydruk komputerowy
podpisane przez umocowane osoby, za zachowanie formy pisemnej uważane jest także wysłanie pisma faxem
lub pocztą elektroniczną, bez potrzeby zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za
pomocą kwalifikowanego certyfikatu,
4. „Przedmiot Umowy" - wytworzenie i dostarczenie przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy określonych Towarów,
których parametry techniczne, jakościowe i ilościowe zostały przedstawione w Szczególnych Warunkach Umowy.
5. „Zamawiający" (Inwestor) - podmiot, który zlecił Odbiorcy dostawę materiałów w ramach realizacji Inwestycji.
6. „Dostawca” - podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Odbiorcą zobowiązany jest do wytworzenia i dostarczenia na rzecz Odbiorcy określonych Towarów.
7. „Odbiorca" - podmiot, który zlecił dostawę określonych Towarów.
8. „Dokument Dostawy” - rozumie się przez to list przewozowy, dokument WZ fakturę VAT podpisane przez upoważnione w tym celu przez Odbiorcę osoby.
9. „Miejsce Dostawy” * wskazane przez Odbiorcę miejsce, do którego należy dostarczyć Towary stanowiące
przedmiot dostawy.
10. „Wymagane Parametry” - parametry techniczne i jakościowe, jakimi charakteryzować powinny się Towary objęte dostawą.
11. „Inwestycja” - przedsięwzięcie o charakterze projektowo - budowlanym, określone w Warunkach Zamówienia,
realizacją którego konieczne stało się zawarcie umowy dostawy.
12. „Przedstawiciele Stron” - upoważnione przez Strony na piśmie osoby, które uprawnione są do wykonywania
określonych w pisemnym upoważnieniu postanowień Umowy,
13. „Budowa”- określony przez Odbiorcę obszar, na którym wykonywane są roboty budowlane związane z koniecznością dostaw określonych Towarów.
14. „Towar”- określone pod względem rodzajowym i jakościowym dobra, które stanowią przedmiot Umowy.
15. „Termin realizacji Dostawy” - termin, w jakim Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy określone Towary, a jeśli z dostawą związany jest obowiązek wykonania określonych usług także termin wykonania przedmiotowych usług.
16. „WZAM” – Warunki Zamówienia.

§2
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DOKUMENTY UMOWY
Umowa o Dostawę regulowana jest przez poniższe dokumenty stanowiące jej integralną część. Kolejność dokumentów rozstrzyga o pierwszeństwie zapisów w nich zawartych i jest następująca:
1. Warunki Zamówienia (WZAM)
2. Ogólne Warunki Zakupu
3. Harmonogram dostaw (jeżeli został przez Strony ustalony)
4. Dokumenty formalnoprawne Stron - odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nr NIP, REGON.

§3
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie Umowy Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy i przenieść na Odbiorcę własność Towarów, a Odbiorca zobowiązuje się te Towary odebrać i zapłacić Dostawcy cenę za dostarczone Towary.
2. Dostawca może być zobowiązany na warunkach określonych w WZAM do wykonania określonych usług, a w
szczególności do:
a) wykonania rozładunku lub nadzoru nad rozładunkiem dostarczonych Towarów w miejscu dostawy,
b) wykonania montażu lub nadzoru nad montażem Towarów lub uruchomienia dostarczonych Towarów w
Miejscu Dostawy,
c) dostarczenia narzędzi niezbędnych do montażu lub konserwacji dostarczonych Towarów,
d) przeszkolenia Personelu Odbiorcy w zakresie montażu, uruchomienia, eksploatacji, konserwacji lub naprawy
dostarczonych Towarów,
e) innych czynności określonych w WZAM.
3. W przypadku, gdy Dostawca zobowiązany jest do wykonania określonych usług związanych z dostawą to wykonanie tych usług powinno nastąpić w oparciu o dokumentację wykonawczą (przekazaną Dostawcy przez Odbiorcę). Dokumentację powykonawczą sporządza Dostawca, Dokumentację warsztatowo - wykonawczą sporządza Dostawca i przedkłada do akceptacji Odbiorcy wraz z odpowiednimi aprobatami technicznymi i certyfikatami,
4. Odbiorca zobowiązuje się do przyjęcia jedynie Towarów określonych w WZAM. Odbiorca nie będzie zobowiązany do zapłaty za Towary dostarczone niezgodnie z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia nadwyżki, Dostawca niezwłocznie odbierze nadwyżkowe Towary na własny koszt. W braku odebrania nadwyżki przez Dostawcę, zostanie on obciążony kosztami przechowania Towarów do czasu ich odebrania.

§4
TERMIN REALIZACJI
Dostawca zobowiązany jest do dostawy Towarów, będących przedmiotem Umowy, w terminie określonym w WZAM.

§5
OŚWIADCZENIA STRON
1.

Strony Umowy oświadczają, że są przygotowane technicznie, organizacyjnie i finansowo do realizacji Umowy
oraz, że nie jest wszczęte w stosunku do nich ani nie zagraża im postępowanie upadłościowe, ani żadne inne
mogące mieć wpływ na należyte wykonanie zobowiązań, wynikających z Umowy.
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2.

Dostawca oświadcza, że posiada moce produkcyjne i realizacyjne, które pozwalają na wykonywanie dostaw
Towarów w maksymalnej wielkości określonej w WZAM.

3.

Dopuszczalne jest dokonanie pisemnego zastrzeżenia w WZAM na rzecz Dostawcy klauzuli wyłączności dostaw,
która oznacza, że w okresie obowiązywania Umowy Dostawca będzie jedynym podmiotem, który będzie świadczył na rzecz Odbiorcy dostawy określonych w Umowie Towarów. Za naruszenie tej klauzuli Odbiorca zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Dostawcy karę umowną w wysokości określonej w WZAM.

§6
1. Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami.
2. Ewentualne posiłkowanie się w wykonaniu przedmiotu umowy poddostawcami wymaga pisemnej zgody
Odbiorcy pod rygorem nieważności.

§7
WARUNKI I RODZAJE DOSTAW
1. W zależności od ustaleń Stron dostawa może nastąpić w ramach formuły „transport dostawcy" albo w ramach
formuły „Odbiór własny z miejsca wskazanego przez Dostawcę".
2. Formuła „transport dostawcy" oznacza, że Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Towaru do miejsca
określonego w WZAM jako miejsce dostawy i pokrycia w związku z tym kosztów załadunku, rozładunku, ewentualnego przeładunku oraz kosztów transportu i ubezpieczenia, chyba że inaczej postanowiono w WZAM.
3. Formuła „Odbiór własny z miejsca wskazanego przez Dostawcę" oznacza, iż Odbiorca we własnym zakresie zapewnia odbiór zamówionego towaru. W takim wypadku Dostawca ponosi tylko koszty załadunku towaru, chyba
że co innego wynika z WZAM. W chwili zgłoszenia się po Towar odbierający lub dostawca musi posiadać pisemne upoważnienie Odbiorcy, które winno zawierać imię i nazwisko kierowcy, nr dowodu tożsamości, nr rejestracyjny samochodu, nr zamówienia oraz podpis Odbiorcy lub upoważnionej przez niego osoby.
4. W przypadku określonym w ust, 2 wydanie przedmiotu dostawy następuje z chwilą rozładunku zamówionego
Towaru w miejscu dostawy i po potwierdzeniu na wszystkich egzemplarzach listu przewozowego zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem przez Odbiorcę lub upoważnioną przez niego osobę. Ryzyko uszkodzenia i
przypadkowej utraty towaru przechodzi na Odbiorcę z chwilą jego wydania.
5. W przypadku określonym w ust. 3 ryzyko uszkodzenia i przypadkowej utraty towaru przechodzi na Odbiorcę z
chwilą wydania. Przy czym przez wydanie należy rozumieć zakończenie załadunku Towaru na środek transportu.

§8
GWARANCJA JAKOŚCI, REKLAMACJE
1. Dostawca oświadcza, że wszystkie dostarczane przez niego Towary odpowiadają wymaganiom jakościowym
określonym w wymaganych certyfikatach, aprobatach technicznych i świadectwach jakości, warunkujących dopuszczenie ich do zastosowania w branżach, z którymi ich stosowanie jest związane. Dostawca zobowiązuje się
do wykonania dodatkowych badań na żądanie Odbiorcy lub Inwestora lub zlecenia tych badań laboratoriom zewnętrznym na zasadach odrębnych odpłatności. Niezależnie od powyższego dostarczenia Towary powinny odpowiadać parametrom wyraźnie określonym przez Odbiorcę.
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2. W szczególności Towary dostarczone przez Dostawcę powinny być opatrzone oznakowaniem CE, poświadczającym, że Towar jest zgodny z odnoszącymi się do niego wymaganiami prawnymi związanymi z szeroko pojętym
bezpieczeństwem. W związku z powyższym dostarczone Towary powinny odpowiadać wymaganiom określonym
w ustawie z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności i wydanym na jej podstawie przepisach wykonawczych, a także w odniesieniu do materiałów budowlanych wymogom określonym w Ustawie z dnia 16.04.2004r.
o wyrobach budowlanych.
3.

W przypadku dostarczenia Towarów pochodzących od poddostawców, (na co wyraził zgodę Odbiorca) Dostawca
przejmuje obowiązki z rękojmi oraz świadczenie gwarancji jakości,

4.

Dostawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczanych Towarów w ramach ustawowego reżimu rękojmi
oraz gwarancji, której udziela Odbiorcy na okres wskazany w WZAM.

5.

Reklamacje dotyczą wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w związku z realizacją dostawy, a w szczególności niezgodności w zakresie terminu, ilości, jakości i rodzaju dostarczanych towarów, uszkodzeń w transporcie
lub błędnie wystawianej faktury.

6.

Odbiorca ma obowiązek potwierdzenia odbioru przesyłki poprzez podpisanie listu przewozowego lub dokumentu WZ oraz sprawdzenia ilości dostarczonego towaru.

7.

Wszelkie widoczne ubytki i uszkodzenia stwierdzone w chwili dostarczenia przesyłki powinny zostać stwierdzone
na piśmie w dniu dostawy wraz z opisem rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym towarem, a złożonym
zamówieniem, co powinno zostać potwierdzone podpisem Odbiorcy lub upoważnionej przez niego osoby oraz
kierowcy przewoźnika.

8.

Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Dostawcę w terminie określonym - do 14 dni od otrzymania
pisemnej reklamacji.

9.

Reklamacje jakościowe dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z parametrami technicznymi dostarczonego
towaru powinny zostać zgłoszone Dostawcy w ciągu 14 dni od dnia ich wykrycia. Reklamacje jakościowe dotyczące przede wszystkim wad ukrytych, które nie są widoczne z chwilą dostarczenia Towarów na Miejsce Dostawy.

10. W celu szczegółowej oceny parametrów jakościowych reklamowanych towarów Strony mogą podjąć decyzję o
przekazaniu próbki kwestionowanego towaru do ekspertyzy laboratoryjnej, przy czym jej koszty ponosi ta Strona, której stanowisko zostanie potwierdzone przez wyniki przeprowadzonych badań.

§9
KARY UMOWNE
1.

Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Stronom przysługuje
uprawnienie do żądania zapłaty kary umownej w wypadkach określonych w niniejszym paragrafie.

2.
a)

Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną:
za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości określonej w WZAM, za każdy rozpoczęty dzień
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b)

opóźnienia,
za odstąpienie przez Odbiorcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, a także w przypadku odstąpienia przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Odbiorcy w wysokości określonej w WZAM.

3.
a)

Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną:
za nieuzasadnioną rezygnację z wykonania Umowy - w wysokości określonej w WZAM.

4.

Stronom Umowy przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

5.

Wymienione kary umowne nie mają zastosowania w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron Umowy
wskutek działania siły wyższej.

§10
WYNAGRODZENIE
1.

Z tytułu realizowanych dostaw Dostawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn
ilości dostarczonych na rzecz Odbiorcy Towarów i ceny jednostkowej określonej w WZAM w odniesieniu do
wskazanej tam jednostki miary Towaru albo wynagrodzenie ryczałtowe. Rodzaj oraz wysokość wynagrodzenia
określone zostały w WZAM.

2. Podstawą ustalenia ceny jednostkowej Towaru lub wynagrodzenia ryczałtowego jest loco Budowa lub loco miejsca, z którego Dostawca dostarcza Towar do Odbiorcy, bądź też inna podstawa wskazana w WZAM.
3. W przypadku określenia ceny jednostkowej lub wynagrodzenia ryczałtowego na bazie loco Budowa przyjmuje
się, iż cena ta lub wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszelkie koszty związane z realizacją dostawy, tj. koszty
załadunku, rozładunku, przeładunku, transportu i ubezpieczenia oraz koszty ewentualnych usług dodatkowych,
o których mowa w §3 ust. 2 OWZ, chyba że co innego wynika z WZAM.
4. W przypadku ustalenia ceny jednostkowej lub wynagrodzenia ryczałtowego na bazie loco miejsca, z którego
Dostawca dostarcza towar dla Odbiorcy, wszelkie koszty związane z realizacją dostawy ponosi Odbiorca, wg
stawek obowiązujących w dniu ich rzeczywistego wystąpienia. Jednakże w przypadku istnienia zobowiązania
Dostawcy do wykonania usług dodatkowych, o których mowa w §3 ust.2 OWZ ustalone na tej podstawie ceny
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe obejmują koszt tych usług.
5. Do cen jednostkowych mogą być doliczane określone dodatki na warunkach określonych w WZAM,
6. Do ceny jednostkowej oraz do wynagrodzenia ryczałtowego doliczony zostanie podatek VAT według stawki
obowiązującej w dniu wystawienia faktur.

§11
PŁATNOŚCI
1. Zapłata z tytułu zrealizowanej dostawy następować będzie przelewem na konto bankowe Dostawcy, w terminie
określonym w WZAM.
2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Odbiorcę lub jego przedstawiciela dokument Dostawy, z którego wynikać będzie ilość dostarczonego w ramach określonej dostawy Towaru.
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3. Za dzień zapłaty strony uważają datę obciążenia rachunku Odbiorcy,

§12
ROZWIAZANIE UMOWY
1. W przypadku, gdy objęte dostawą Towary, nie będą charakteryzować się wymaganymi parametrami, Odbiorca
uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.
2. Z zastrzeżeniem ust.1 Dostawcy przysługiwać będzie według swojego uznania prawo do obniżenia wartości należnego za zrealizowaną niezgodnie z wymaganymi parametrami dostawę wynagrodzenia, w takim stosunku, w
jakim wartość dostawy zgodnie z wymaganymi parametrami pozostaje do wartości dostawy zrealizowanej bez
ich zachowania.
3. Odbiorca będzie mógł odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Dostawca przekroczy ustalony w umownie termin
realizacji dostawy lub też z naruszeniem §6 wykona przedmiot Umowy posiłkując się poddostawcami.

§13
SIŁA WYŻSZA
1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności będących wynikiem Siły Wyższej, rozumianej jako nieznane i
nagłe zdarzenie zewnętrzne mające charakter nadzwyczajny i któremu pomimo wysiłku stron nie można zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwiają realizację przedmiotu Umowy w okresie dłuższym niż 3
dni, następujących jeden po drugim, do których Strony zaliczają zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajnych zdarzeń życia społecznego lub też działania władzy publicznej, które z uwagi na swój
charakter wykluczają możliwość przeciwstawienia się im. Do takich wydarzeń nieprzewidywalnych bez możliwości wpływu na nie mimo wysiłku stron zalicza się między innymi:
1.1 Wojnę, przewrót, zamieszki, rebelie;
1.2 Ogólnopolski strajk generalny w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację przedmiotu
niniejszej Umowy, trwający dłużej niż 6 dni roboczych
1.3 Ogłoszony przez administrację rządową stan klęski żywiołowej obejmujący obszar budowy
2.

Strony umowy uzgadniają, iż dla celów Umowy Dostawy poniższe okoliczności nie będą traktowane jako Siła
Wyższa:
2.1 Strajk personelu zaangażowanego przez Dostawcę
2.2 Wzrost cen na rynkach lokalnych i międzynarodowych, co może wpłynąć na Wykonanie Umowy Dostawy
2.3 Warunki atmosferyczne

3.

Jeżeli zdarzenia Siły Wyższej i/lub jej skutki trwają dłużej niż 3 miesiące - strony podejmą decyzję co do możliwości kontynuacji Dostawy bądź ich zakończenia.

4.

Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności a nie wykonanie lub nienależyte Wykonanie Umowy w
takim zakresie, w jakim to niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło na skutek zdarzeń Siły
Wyższej.
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§14
POUFNOŚĆ
Treść Umowy, jak również wszystkie informacje związane z jej wykonaniem, informacje pośrednio lub bezpośrednio związane ze Stronami lub podmiotami z nimi współpracującymi lub powiązanymi kapitałowo, które zostały Stronom przekazane lub zostały przez nie uzyskane w związku z Umową, a także wyniki prac Stron, będą traktowane jako w pełni poufne, stanowiące tajemnicę Stron w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.1993r,
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Jakakolwiek zmiana niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne przepisy obowiązującego prawa.

2.

Strony Umowy oświadczają, że gdyby jakakolwiek część Umowy została uznana za nieważną lub w inny sposób wadliwą, to pozostałe jej części pozostają w mocy i są w pełni wiążące dla Stron, a w miejsce uznanych za
nieważne zapisów umownych wchodzą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego lub inne przepisy obowiązującego prawa.

3.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstałe w związku z nią, w tym wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania będą kierowane i ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Odbiorcy.

4.

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

……………..……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

(data i podpis osoby upoważnionej)

(data i podpis osoby upoważnionej)

DOSTAWCA

ODBIORCA

Oddział Katowice

Siedziba
ADAMIETZ Sp. z o.o.
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Braci Prankel 1
NIP 756-18-36-633
REGON 532242263

tel. +48 77 463 00 65
tel. +48 606 659 253
fax +48 77 463 92 00
e-mail ofertowanie@adamietz.pl

ADAMIETZ Sp. z o.o.
40-020 Katowice
ul. Przemysłowa 10 pok. 417
tel./fax +48 32 228 30 51

