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Ogólne Warunki Zakupu
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Postanowienia ogólne
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu znajdują zastosowanie do wszelkich postanowień umownych, na mocy
których RUETGERS Poland Sp. z o.o. (zwanej dalej Spółką) występuje w stosunku zobowiązaniowym jako
zamawiający towary, surowce, usługi, lub prawa nabywane od jakiegokolwiek podmiotu uprawnionego do
uczestnictwa w obrocie gospodarczym (Kontrahenta), z wyłączeniem konsumenta w rozumieniu art. 22 1
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Jakiekolwiek odstępstwa i różnice wobec treści niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu nie mają
zastosowania chyba, że obie strony stosunku umownego wyrażą na to zgodę w formie pisemnej.
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu znajdują także zastosowanie do wszystkich przyszłych relacji biznesowych
i transakcji podobnej natury pomiędzy tymi samymi stronami stosunków umownych bez potrzeby ponownego
odwoływania się do nich przez którąkolwiek ze Stron. Warunek ten jest spełniony także wówczas, gdy
w treści kolejnego kontraktu zawieranego przez Strony zawarta zostanie jedynie klauzula przywołująca
niniejsze Ogólne Warunki Zakupu w oparciu, o którą Strony zawierały już wcześniej transakcje biznesowe.
W sprawach nieuregulowanych odmiennie niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu lub postanowieniami
umownymi/warunkami zamówienia a także sprzeczności pomiędzy nimi stosuje się INCOTERMS 2010.
Ofertowanie
Oferta zawarcia umowy złożona przez Kontrahenta przestaje wiązać z upływem okresu jej ważności, a jeśli
nie zawierała wskazania terminu oczekiwania na odpowiedź przestaje wiązać, jeśli nie została niezwłocznie
przyjęta przez Spółkę.
Oferta może być odwołana przez Kontrahenta przed zawarciem umowy, jeżeli oświadczenie o odwołaniu
zostało złożone Spółce przed wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty w drodze złożenia
zamówienia chyba, że termin przyjęcia oferty wskazany przez Kontrahenta jeszcze nie upłynął.
Jakiekolwiek zmiany treści oferty Kontrahenta poczytuje się za zmianę treści oferty, która wymaga pisemnej
akceptacji Spółki. Niezależnie od powyższego potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Kontrahenta winno
jasno wskazywać ewentualne rozbieżności w stosunku do treści pierwotnej oferty przedłożonej Spółce.
W przypadku złożenia przez Spółkę oferty w formie elektronicznej zawarcie umowy (odpowiednio przyjęcie
zamówienia przez Kontrahenta) oznacza akceptację treści niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu.
Jakakolwiek zmiana treści zamówienia dokonana przez Kontrahenta po zaakceptowaniu treści zamówienia
Spółki, nie może skutkować obowiązkiem Spółki w zakresie zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz
Kontrahenta z tytułu realizacji zamówienia w zmienionym kształcie chyba, że Strony uzgodnią inaczej.
Jeśli przygotowanie lub negocjacje oferty złożonej Spółce lub przez Spółkę zmierzające do zawarcia umowy
wiążą się z koniecznością wizyt handlowych przedstawicieli Stron, sporządzenia przez jedną lub obie Strony
stosownej dokumentacji (projektów, kosztorysów itp.), czynności te i starania podejmowane są przez Strony
nieodpłatnie chyba, że Strony uzgodnią inaczej.
Spółka jest uprawniona do anulowania złożonego zamówienia całości lub w części (wedle wyboru Spółki)
w przypadku, gdy istotne warunki zamówienia (np. termin realizacji dostawy) nie zostały potwierdzone przez
Kontrahenta w terminie wyznaczonym przez Spółkę.
Wszelkie uzgodnienia pomiędzy Stronami mają charakter wiążący tylko w przypadku ich dokonania lub
potwierdzenia w formie pisemnej.
Realizacja zamówień
Miejscem realizacji dostawy/zamówienia wykonania usług jest adres odbiorcy wskazany w treści zamówienia
złożonego przez Spółkę.
Dostawca odpowiada za przestrzeganie uzgodnionych terminów realizacji zamówienia dostawy/usług.
O ile nie uzgodniono inaczej, za dzień realizacji zamówienia uznaje się dzień, w którym zamówienie zostało
zrealizowane w sposób prawidłowy i kompletny, a okoliczności te potwierdzone zostały treścią stosownego
protokołu podpisanego przez Strony.
Realizacja dostawy partiami jest dopuszczalna tylko wówczas, gdy wynika to z uzgodnień Stron.
Wszelka dokumentacja związana z zamówieniem, a w szczególności techniczno-ruchowa, instrukcje
użytkowania, instrukcje serwisowe, wymagane certyfikaty, pisemne warunki gwarancji dotyczące przedmiotu
dostawy powinny być sporządzone w języku polskim i dostarczone w ramach dostawy wraz z przedmiotem
zamówienia chyba, że Strony uzgodnią inaczej.
Kontrahent jest zobowiązany – pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej – do niezwłocznego
powiadomienia Spółki o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość
realizacji zamówienia złożonego przez Spółkę ; dotyczy to w szczególności przypadku zamówienia Spółki
realizowanego przez Kontrahenta przy użyciu obcych materiałów lub usług.
Kontrahent ma prawo zlecić realizację zamówienia w części lub w całości osobie trzeciej – o ile Strony nie
uzgodniły inaczej albo co innego wynika z charakteru danego zamówienia. W każdym jednak przypadku
Kontrahent odpowiada za działania lub zaniechania osoby trzeciej, której zlecił realizację zamówienia, jak za
własne.
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Zdarzenia o charakterze siły wyższej (vis maior), w szczególności: strajki, rozruchy, protesty, stan klęski
żywiołowej lub inne zdarzenia zakłócające zwykły tok czynności w działalności Spółki lub jej Kontrahenta,
które leżą poza sferą odpowiedzialności obu lub jednej ze Stron i mają istotny wpływ na spełnienie przez
Spółkę zobowiązań umownych, uprawniają Spółkę do przesunięcia terminu odbioru zamówienia o okres
odpowiadający okresowi oddziaływania tych czynników lub też do odstąpienia od umowy w całości lub w
części, gdy zdarzenia takie czynią odpowiednio niemożliwym całkowicie lub częściowo odbiór zamówienia.
Strony zobowiązane są wzajemnie informować się o zaistnieniu zdarzeń o charakterze siły wyższej
niezwłocznie po ich wystąpieniu i ustaniu.

4
4.1.

Dostawa
Wszelkie dostawy winny odbywać się w oparciu kompletną dokumentację ; dotyczy to zarówno dokumentacji
transportu (list przewozowy), jak i dokumentacji przedmiotu dostawy, o której mowa w pkt 3.5. niniejszych
Ogólnych Warunków Zakupu. W przypadku jakichkolwiek braków lub nieścisłości Spółka uprawniona jest
do odmowy przyjęcia dostawy.
Okoliczność przyjęcia przez Spółkę dostawy/usługi stanowiącej przedmiot zamówienia Spółki potwierdza
się w sposób opisany w pkt 3.3. niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu. Z chwilą przyjęcia dostawy/usługi
przechodzi na Spółkę ryzyko utraty, przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia.
Jakiekolwiek wzrosty cen lub dodatkowe koszty wynikające z objazdów, magazynowania itp., które zostały
wprowadzone lub zaistniały po dacie zawarcia umowy/złożenia zamówienia nie obciążają Spółki chyba, że
Strony uzgodniły inaczej.
W przypadku, gdy uzgodniono transport wyrobów do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Spółkę
własnymi środkami transportu Kontrahenta, Kontrahent odpowiada za podstawienie środków transportu we
właściwym stanie technicznym oraz w uzgodnionym miejscu i czasie.
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Wady
Kontrahent jest odpowiedzialny za realizację zamówienia w stanie wolnym od jakichkolwiek wad, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami staranności kupieckiej.
Pisemne warunki gwarancji udzielonej przez Kontrahenta na rzecz Spółki w odniesieniu do konkretnego
przedmiotu zamówienia stanowią istotny element kompletnej dokumentacji dostawy, o której mowa w pkt
3.5. niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu.
Wykrycie wady przedmiotu zamówienia w okresie 30 dni od daty dostawy, zaś w przypadku wad ukrytych
niezwłocznie po ich wykryciu, uprawnia Spółkę do wymiany towaru, surowca lub usługi na wolne od wad na
koszt Kontrahenta lub obniżenia ich ceny sprzedaży – zależnie od uzgodnień Stron.
W przypadku usunięcia wady poprzez wymianę rzeczy wadliwych na wolne od wad okres gwarancji
udzielonej przez Kontrahenta biegnie na nowo.
Jeśli ujawniona wada nie może być usunięta w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Spółki, a
sytuacja taka grozi wystąpieniem niepowetowanej lub znacznej wartości straty, Spółka jest uprawniona do
zlecenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Kontrahenta.
Kontrahent jest odpowiedzialny względem Spółki, jeżeli przedmiot dostawy ma wadę zmniejszającą jego
wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z
przeznaczenia tej rzeczy a także, gdy rzecz ta nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił Spółkę albo
jeżeli rzecz została Spółce wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).
Kontrahent jest odpowiedzialny względem Spółki, jeżeli przedmiot dostawy stanowi własność osoby trzeciej
albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw Kontrahent jest odpowiedzialny
także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).
Termin gwarancji zbieżny jest z terminem rękojmi za wady, którego długość jest zgodna z terminami
wskazanymi w kodeksie cywilnym, o ile strony nie postanowiły inaczej na piśmie.
Odpowiedzialność
W przypadku towarów, do których zastosowanie znajdują przepisy art. 449 1–449 10 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny,
Kontrahent zwolni Spółkę od jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych osób trzecich zgłoszonych z tego
tytułu w przypadku, gdy ujawniona przyczyna wspomnianej odpowiedzialności należy do okoliczności, za
które odpowiedzialność ponosi producent takiego towaru (produktu). W przypadku, gdyby zwolnienie takie
było prawnie nieskuteczne, Kontrahent pokryje wszelkie roszczenia zgłoszone z tego tytułu wobec Spółki lub
wydatki Spółki związane z prawną ochroną przed roszczeniami zgłoszonymi w takich okolicznościach.
O ile przedmiot zamówienia złożonego przez Spółkę chroniony jest prawem autorskim przysługującym
Kontrahentowi, Kontrahent w ramach realizacji zamówienia udzieli Spółce na piśmie wyłącznej, nieodwołalnej
i niezbywalnej licencji na korzystanie z niego dla potrzeb działalności Spółki wraz z wykonywaniem wszelkich
praw zależnych z tym związanych za wynagrodzeniem ujętym w wynagrodzeniu Kontrahenta z tytułu realizacji
zamówienia – chyba, że Strony uzgodniły inaczej.
W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z ochroną praw autorskich, Kontrahent zwolni Spółkę od
jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych osób trzecich zgłoszonych z tego tytułu. W przypadku, gdyby
zwolnienie takie było prawnie nieskuteczne, Kontrahent pokryje wszelkie roszczenia zgłoszone z tego tytułu
wobec Spółki lub wydatki Spółki związane z prawną ochroną przed roszczeniami zgłoszonymi w takich
okolicznościach.
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Ubezpieczenie
Kontrahent – na życzenie Spółki – zobowiązany jest przedłożyć Spółce kopię aktualnej polisy potwierdzającej
fakt ubezpieczenia przez Kontrahenta odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące powstać w wyniku
działalności przedsiębiorstwa Kontrahenta o sumie ubezpieczenia nie niższej niż 200% wartości netto
zamówienia złożonego przez Spółkę.
W przypadku zamówień, których realizacja wykracza poza rok kalendarzowy Kontrahent raz poproszony o
to zobowiązany jest do każdorazowego przedkładania Spółce kopii aktualnej polisy.
Ceny
O ile nie uzgodniono inaczej, ceny zawierają wszelkie elementy cenotwórcze związane z realizacją
zamówienia, jak np.: koszty opakowania i wysyłki, transport, ubezpieczenie, koszty rozładunku a także
montażu, instalacji, integracji, dokumentacji, wdrożenia itp.
Dla potrzeb prawidłowego skalkulowania cen przyjmuje się wielkości wagowe i ilości wskazane w treści
zamówienia zweryfikowane w miejscu dostawy.
Zmiany stawek podatkowych, opłat celnych, stawek frachtu jakichkolwiek innych elementów cenotwórczych
uprzednio wkalkulowanych w cenę realizacji zamówienia – w zakresie, w jakim zaistniały one pomiędzy
datą złożenia zamówienia a datą jego realizacji – nie uprawniają Kontrahenta do ich uwzględnienia w cenie
zamówionego przez Spółkę towaru, surowca bądź usługi – chyba, że Strony uzgodniły inaczej.
Zapłata
O ile Strony nie uzgodnią inaczej, termin płatności ceny za zakupione towary, surowce lub usługi Spółki
wynosi 30 dni od daty doręczenia faktury. Warunkiem wystawienia faktury przez Kontrahenta jest realizacja
zamówienia wolnego od wad potwierdzona protokołem podpisanym przez Strony – chyba, że Strony
uzgodnią inaczej.
W przypadku doręczenia Spółce nieprawidłowej faktury lub faktury pozbawionej danych identyfikujących
numer i datę zamówienia, Spółka może wstrzymać płatność za zamówienie do czasu dostarczenia faktury
prawidłowej lub posiadającej brakujące dane identyfikujące numer i datę zamówienia.
Za datę zapłaty zobowiązania pieniężnego przez Spółkę uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Spółki.
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Klauzula poufności
Spółka zastrzega, że – zarówno w okresie trwania współpracy gospodarczej tj. realizacji zlecenia,
zamówienia, kontraktu, czy innej dyspozycji, jak i po upływie tego okresu – wszystkie udostępnione i
ujawnione Kontrahentowi dla celu realizacji przedmiotu tejże współpracy dane lub informacje organizacyjne,
techniczne, technologiczne, finansowe, handlowe bądź inne oraz jakakolwiek inna wiedza odnosząca się
do Spółki i/lub jej działalności (zwane dalej „informacjami”), które znalazły się w posiadaniu Kontrahenta –
zarówno na drodze pisemnej jak i ustnej, czy też w wyniku składanych wizyt bądź w jakikolwiek inny sposób
– powinny być traktowane przez Kontrahenta ściśle poufnie a naruszenie tych zasad przez Kontrahenta
może być przedmiotem jego odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Spółki.
10.2. Spółka zachowuje wszelkie prawa autorskie względnie prawa zależne do treści wszystkich udostępnionych
przez siebie – zarówno w trakcie kontaktów biznesowych zmierzających do zawarcia umowy, jak i w trakcie
jej realizacji – planów, rysunków, szkiców, wykresów, schematów, wycen, opinii, opracowań i tym podobnych
dokumentów i utworów, które odnoszą się do rozwiązań organizacyjnych technicznych, technologicznych,
handlowych, finansowych lub innych związanych z oferowanymi towarami lub usługami. Takie dokumenty nie
mogą zostać udostępnione, a ich treść nie może zostać ujawniona przez Kontrahenta osobom trzecim bez
uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
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Klauzula salwatoryjna
Jeżeli którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu lub w
postanowieniach zawartych umów, okaże się w całości lub w części nieważne lub niewykonalne, bądź też
okaże się, że powstała luka, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień oraz całości uzgodnień
Stron.
W takim przypadku Strony zobowiązują się ustalić i wprowadzić – w miejsce nieważnych lub niewykonalnych
postanowień lub w celu wypełnienia stwierdzonej luki – nowe postanowienia, które byłyby równoważne
tym, które utraciły ważność, względnie wprowadzić uregulowania, które możliwie najbliżej odpowiadałyby
intencjom i celom, którymi Strony kierowały się przy zawarciu umowy oraz postępować tak, jak gdyby
te postanowienia lub uregulowania, były uzgodnione już od chwili utraty ważności lub niewykonalności
zastępowanych postanowień lub od chwili wystąpienia luki w umowie.
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Prawo
Umowy zawarte przez Spółkę, jak też zamówienia złożone przez Spółkę, podlegają prawu polskiemu i będą
rozpatrywane w języku polskim.
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Język
Jakiekolwiek tłumaczenia niniejszego dokumentu na języki obce mają charakter jedynie pomocniczy, a
wiążący charakter ma wersja sporządzona w języku polskim.
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Spory
Jakiekolwiek spory na tle realizacji zamówienia lub innych zobowiązań umownych powstałych pomiędzy
Stronami, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie – w duchu poszanowania interesów wzajemnych
– na drodze poszukiwania kompromisu.
14.2. W razie niemożności znalezienia kompromisu spór poddany podlegać będzie – z zastosowaniem prawa
polskiego – rozstrzygnięciu sądu powszechnemu właściwego rzeczowo dla siedziby Spółki.

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu RUETGERS Poland Sp. z o.o. obowiązują od dnia 01 stycznia 2013

Luty 2015 | Strona 4 z 4

