OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część każdego zamówienia towarów składanego
przez INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, Polska zwaną dalej Kupującym, oraz mają
zastosowanie do zobowiązań adresata Zamówienia – strony umowy kupna sprzedaży, zwanej dalej
„Sprzedającym”.

1. Postanowienia ogólne
1.1 Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć i przenieść na Kupującego własność towaru zgodnie z
umową/Zamówieniem i niniejszym Ogólnymi Warunkami Zakupu.
1.2 Szczegółowy przedmiot sprzedaży, termin i miejsce wydania, cena, wymagania dotyczące
transportu i ubezpieczenia oraz sposób dostarczenia towaru jest określony w pisemnym
zamówieniu. Zamówienie może być wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
1.3 Sprzedający nie jest uprawniony do dostawy towaru o parametrach lub w innej ilości, niż określone
w umowie/Zamówieniu, bez wcześniejszej, pisemnej zgody Kupującego wyrażonej do chwili
dostawy.
2. Opakowanie i oznakowanie towaru
2.1 Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar w opakowaniu odpowiadającym właściwościom
towaru i przy użyciu środków transportu gwarantujących jego właściwy przewóz, a także zapewnić
obsługę i zabezpieczenie towaru. Sprzedający zobowiązany jest do zapewnienia właściwych
zabezpieczeń zapobiegających pogorszeniu towaru w czasie jego przewozu.
2.2 Sprzedający
zobowiązany
jest
do
właściwego
oznaczenia
towaru,
zgodnie
z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, stosownymi wymogami lub warunkami zamówienia.
2.3 Dostawa towaru następuje na koszt i ryzyko Sprzedającego.
3. Warunki odbioru
3.1 Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar zgodny
i jakościowymi oraz w ilości określonej w umowie/Zamówieniu.
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3.2 Kupujący zastrzega sobie prawo udziału w odbiorach jakościowych i ilościowych oraz do wglądu w
dokumentację techniczną i produkcyjną Sprzedającego. Brak udziału w odbiorze nie powoduje
utraty uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi.
3.3 Do każdej dostawy Sprzedający zobowiązany jest dołączyć do towaru następujące dokumenty:
a) list przewozowy, dowód nadania lub specyfikację powołującą się na zamówienie złożone przez
Kupującego wraz z pełnym oznaczeniem towaru i jego ilości,
b) świadectwo kontroli jakości na dostarczony towar lub świadectwo odbioru specjalnego (atest).
c) deklarację zgodności (CE).
3.4 Brak dokumentów wymienionych w pkt 3.3 będzie skutkował uznaniem dostawy
za niekompletną do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów. Kupujący jest uprawniony do
odmowy przyjęcia towaru lub wstrzymania się z płatnością do czasu uzupełnienia brakujących
dokumentów.

4. Reklamacje
4.1 Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową/Zamówieniem.
Powiadomienie o rozbieżnościach z umową/Zamówieniem lub wadach towaru po chwili dostawy
lub odbioru towaru nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedającego.
4.2 Kupujący jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z powodu braku zgodności towaru z
umową/Zamówieniem w każdej formie, w szczególności w formie pisemnej, w terminie 30 dni od
daty wykrycia rozbieżności lub wady towaru (niezgodność towaru).
4.3 W przypadku braku zgodności towaru z umową/Zamówieniem co do jego ilości, Kupujący może,
według swojego wyboru, żądać dostarczenia brakującego towaru lub od umowy/Zamówienia
odstąpić w terminie 30 dni od dnia wykrycia niezgodności towaru. W przypadku zgłoszenia żądania
dostarczenia brakującego towaru, Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towar niezwłocznie,
lecz nie później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia tego żądania przez Kupującego. Niewykonanie
lub nienależyte wykonanie przez Sprzedającego obowiązku dostarczenia brakującego towaru
uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy/Zamówienia w terminie 30 dni od upływu terminu,
w którym Sprzedający zobowiązany był dostarczyć towar zgodny z umową/Zamówieniem.
4.4 W przypadku innego aniżeli określony w pkt 4.3 braku zgodności towaru z umową, Kupujący może
żądać, według swojego wyboru, wymiany zareklamowanego towaru na towar zgodny z
umową/Zamówieniem, naprawy towaru niezgodnego z umową/Zamówieniem na koszt i ryzyko
Sprzedającego, lub może od umowy/Zamówienia odstąpić w terminie 30 dni od dnia wykrycia
niezgodności towaru. W przypadku zgłoszenia żądania wymiany towaru na zgodny z
umową/Zamówieniem lub naprawy towaru, Sprzedający zobowiązany jest obowiązek ten wykonać
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia żądania przez Kupującego.
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Sprzedającego obowiązku wymiany towaru lub
naprawy towaru, uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy/Zamówienia w terminie 30 dni od
upływu terminu, w którym Sprzedający zobowiązany był zareklamowany towar wymienić na towar
zgodny z umową/Zamówieniem lub towar ten naprawić.
4.5 W związku z koniecznością zabezpieczenia ciągłości produkcji Kupującego lub podmiotu trzeciego,
w imieniu którego lub na rzecz którego Kupujący zawiera umowę/składa Zamówienie (dalej zwany
„Odbiorcą”), w przypadku opóźnienia Sprzedającego w wykonaniu zobowiązania do naprawy lub
wymiany towaru, Kupujący zastrzega sobie prawo dokonania naprawy – bez wcześniejszej zgody
Sprzedającego, wezwania czy uprzedniej zgody właściwego sądu – na koszt i ryzyko
Sprzedającego, lub dokonania zakupu towarów, stanowiących substytut towarów, których
reklamacja dotyczy - bez wcześniejszej zgody Sprzedającego, wezwania czy uprzedniej zgody
właściwego sądu – od innego podmiotu, na koszt i ryzyko Sprzedającego. Kupujący uprawniony
jest do potrącenia swoich należności związanych z dokonaną naprawą lub zakupem od innego
podmiotu z należnością Sprzedającego z tytułu wynagrodzenia.
4.6 W przypadku opóźnienia Sprzedającego z dostawą towaru bądź wykonaniem obowiązków
określonych w punkcie 4.3 i 4.4. powyżej, Sprzedający zobowiązany będzie do zapłaty kary
umownej w wysokości 1 % ceny określonej w umowie/Zamówieniu za każdy dzień opóźnienia.
Kupujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej
kary. Kupujący uprawniony jest do potrącenia swoich kwoty kary umownej z należnością
Sprzedającego z tytułu wynagrodzenia.
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza

Żadne z postanowień umowy/Zamówienia lub niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu nie wyłączają
pełnej odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu szkody wyrządzonej Kupującemu przez
Sprzedającego lub jego podwykonawców. Zobowiązanie do pokrycia pełnej szkody obejmuje w
szczególności odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających
z umowy/Zamówienia, obowiązek zwrotu Sprzedającemu wszystkich poniesionych kar umownych lub
odszkodowań, które Kupujący zobowiązany był do zapłaty na rzecz Odbiorcy lub innego podmiotu
trzeciego w związku z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem Umowy (Zamówienia) przez
Sprzedającego.
6. Siła wyższa
Strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z umowy/Zamówienia, o ile spowodowane ono zostało wystąpieniem zdarzeń noszących
znamiona „siły wyższej”. Strona podlegająca działaniu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić o tym
fakcie drugą stronę w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia pod rygorem utraty uprawnień
wynikających z zaistnienia siły wyższej. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku
poinformowania o takim fakcie, może spowodować utratę prawa do powoływania się na zaistnienie siły
wyższej. Termin wykonania zobowiązania ulega przedłużeniu o okres trwania zdarzenia o charakterze
siły wyższej.
7. Rozstrzyganie sporów
7.1 Strony deklarują wolę
umowy/Zamówienia.
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7.2 W przypadku, gdy osiągnięcie polubownego rozstrzygnięcia nie jest możliwe, wszystkie spory
wynikającego z umowy/Zamówienia rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla siedziby
Kupującego.
7.3 Dla umowy/Zamówienia oraz stosunków z niej/niego wynikających, a także dla innych stosunków
łączących strony wzajemnie, właściwym jest prawo polskie. W sytuacji, gdyby prawo polskie
wskazywało na zastosowanie do stosunków zobowiązaniowych i pozazobowiązaniowych regulacji
obcych, Strony wyrażają zgodę na stosowanie przepisów polskich określonych w polskich
ustawach i rozporządzeniach.
8. Przelew wierzytelności
Sprzedający nie może, pod rygorem nieważności, bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego
przenieść na osobę trzecią całości bądź części wierzytelności przysługujących mu z
umowy/Zamówienia wobec Kupującego.
9. Płatności
9.1 Wszystkie płatności uiszczane przez Kupującego są dokonywane w drodze przelewu bankowego.
9.2 Termin płatności wszystkich należności Kupującego wynosi 30 dni od kompletnej i prawidłowej
dostawy towaru. Sprzedający zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Kupującemu
faktury/rachunku nie później niż w ciągu 5 dni od dnia kompletnej i prawidłowej dostawy. Jeżeli
faktura/rachunek zostaną dostarczone po upływie wskazanego terminu, wówczas termin płatności
ulega wydłużeniu o ilość dni równą ilości dni przekraczających ten termin. W przypadku
niedołączenia do dostawy wszystkich dokumentów, o których mowa w punkcie 3.3. powyżej, termin
płatności ulega wydłużeniu o okres do czasu prawidłowego wykonania przedmiotowego obowiązku.
10. Postanowienia pozostałe

Wszelkie zmiany umow/Zamówieniea, w tym wyłączenia, rozszerzenia lub zmiana
umowy/Zamówienia lub niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

W
imieniu
Sprzedającego
potwierdzam
z warunkami określonymi powyżej.
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