Warunki zakupu
Schenck Process Europe GmbH
Obowiązuje od dnia: 1 sierpień 2016 r.

§1
1.

2.

3.
4.
5.

§2
1.

2.

§3
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Informacje ogólne – zakres obowiązywania
W odniesieniu do stosunku prawnego pomiędzy spółką
Schenck Process Europe GmbH (zwaną dalej Zamawiającym)
a Dostawcą w związku ze złożonym zamówieniem obowiązują
wyłącznie niniejsze warunki zakupu, jeśli i o ile dla
pojedynczego zlecenia nie uzgodniono inaczej. Przeciwstawne
lub odmienne warunki Dostawcy od niniejszych warunków
zakupu nie zostaną uznane, chyba że Zamawiający w sposób
wyraźny udzielił pisemnej zgody na ich obowiązywanie.
Niniejsze warunki zakupu obowiązują również wówczas, gdy
Zamawiający posiadając wiedzę o przeciwstawnych lub
odmiennych warunkach Dostawcy przyjął te warunki bez
zastrzeżeń.
Wymiana korespondencji powinna być prowadzona wyłącznie
z działem zakupów Zamawiającego. Uzgodnienia dokonywane
z innymi działami dla ich mocy wiążącej wymagają pisemnego
potwierdzenia działu zakupów Zamawiającego.
Niniejsze warunki zakupu obowiązują tylko w stosunku do
podmiotów gospodarczych.
Niniejsze warunki zakupu obowiązują również dla wszystkich
transakcji, które będą zawierane z Dostawcą w przyszłości.
Istotne prawnie oświadczenia wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Zamówienie - dokumentacja zamówieniowa
Zamówienie należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie. W tym
celu Dostawca musi odesłać do Zamawiającego kopię
zamówienia, podpisaną przez upoważnione do tego osoby.
Złożone zamówienie uznaje się za przyjęte, jeśli Dostawca nie
zgłosi sprzeciwu w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia
zamówienia. W przypadku gdy potwierdzenie przyjęcia
zlecenia odbiega od treści zamówienia należy wyraźnie
wskazać na daną niezgodność (np. za pomocą specjalnego
oznaczenia) i niezwłocznie nawiązać pisemny kontakt z
Zamawiającym. Zmiany w zamówieniu wprowadzone przez
Dostawcę obowiązują tylko wówczas, gdy zostały pisemnie
potwierdzone przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo własności i prawa
autorskie do ilustracji, rysunków, obliczeń oraz innych
dokumentów; nie mogą one być udostępniane osobom trzecim
bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego. Materiały te są
przeznaczone wyłącznie do realizacji produkcji na podstawie
naszego zamówienia; po zrealizowaniu zamówienia lub w
przypadku niedojścia do skutku wykonania zamówienia należy
je zwrócić bez dodatkowego wezwania. Powierzone materiały
muszą być objęte tajemnicą wobec osób trzecich, w tym
zakresie dodatkowo obowiązuje regulacja zawarta w § 9 ust.
(3).
Ceny - warunki płatności
Wskazana w zamówieniu cena jest uzgodnioną i wiążącą obie
Strony ceną maksymalną. Uwzględnia ona wszelkie nakłady
związane z dostawami i usługami świadczonymi przez
Dostawcę, w szczególności takie jak opakowanie,
dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi itd.
Dostawca ponosi koszty wszelkich ewentualnych ceł,
podatków, opłat i należności wwozowych mających związek z
zamówieniem.
Jeżeli nie uzgodniono pisemnie inaczej, wszystkie ceny
wyrażone są w wartości netto, bez doliczonego podatku VAT.
Faktury będą akceptowane przez Zamawiającego tylko w
przypadku, gdy - zgodnie z wymaganiami podanymi w
zamówieniu - podany jest w nich numer zamówienia.
Odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje powstałe z
powodu niedotrzymania tego zobowiązania ponosi Dostawca,
o ile nie udowodni on, że nie stało się to z jego winy.
O ile nie uzgodniono pisemnie inaczej, Zamawiający dokonuje
płatności w terminie 14 dni od daty dostarczenia dostawy i
wpłynięcia faktury z upustem w wysokości 3%, w terminie 21
dni od daty dostarczenia dostawy i wpłynięcia faktury z
upustem 2% lub w terminie 30 dni od daty dostarczenia
dostawy i wpłynięcia faktury. Nie stosuje się płatności
zaliczkowych, chyba że Zamawiający uzgodni z Dostawcą
inaczej. Za czas dokonania płatności uznaje się dzień, w
którym bank Zamawiającego otrzymał zlecenie przelewu.
Prawa do potrącenia i zatrzymania przedmiotu zamówienia
przysługują Zamawiającemu w zakresie określonym prawem.

Zamawiający, w przypadku błędnie lub niekompletnie
zrealizowanej dostawy lub usługi, niezależnie od pozostałych
praw Zamawiającego, w szczególności ma prawo do
zatrzymania w stosownym zakresie płatności w ramach
należności wynikających ze stosunku prawnego do momentu
właściwego wykonania zlecenia, o ile należność ta jest
bezsporna lub nabrała mocy prawnej.
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Dostawa
Termin dostawy podany w zamówieniu jest wiążący.
Dostawa odbywa się na podstawie warunków DAP (Incoterms
2010) do miejsca przeznaczenia określonego w zamówieniu,
chyba że Zamawiający i Dostawca uzgodnili inaczej.
Towar musi zostać dostarczony w opakowaniu dostosowanym
do wymagań dostawy. Zwrot opakowania wymaga osobnych
uzgodnień.
Jeżeli
dostawa
obejmuje
maszyny
i/lub
maszyny
niekompletne,
należy
bezpłatnie
dołączyć
do
niej
dokumentację techniczną i pełną instrukcję obsługi.
Dokumentacja techniczna musi odpowiadać wymaganiom
Dyrektywy Maszynowej (2006/42/WE). Zamawiający nabywa
bezpłatne prawo użytkowania dokumentacji technicznej. W
przypadku oprogramowania obowiązek realizacji dostawy
zostaje
spełniony
dopiero
po
wydaniu
kompletnej
dokumentacji.
Dostawca ma obowiązek umieszczać na wszystkich
dokumentach wysyłkowych i dowodach dostawy dokładny
numer zamówienia podany przez Zamawiającego. W
przypadku zaniechania wywiązania się z tego obowiązku,
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za
powstałe opóźnienia w obsłudze dokumentów.
Dostawca ma obowiązek
niezwłocznego pisemnego
poinformowania Zamawiającego w przypadku wystąpienia
okoliczności lub gdy posiądzie informacje, że takie
okoliczności mają miejsce, z których wynika, że dotrzymanie
ustalonego terminu dostawy nie będzie możliwe. Taka
informacja nie pociąga za sobą przedłużenia uzgodnionego
terminu dostawy.
W przypadku opóźnienia w dostawie Zamawiającemu
przysługują roszczenia przewidziane przepisami prawa. W
razie zażądania przez nas odszkodowania, Dostawcy
przysługuje prawo do udowodnienia, że naruszenie obowiązku
terminowości dostawy nie nastąpiło z jego winy.
Jeżeli Dostawca przekroczy termin dostawy, to Zamawiający
ma prawo po nastąpieniu przekroczenia terminu dostawy
zażądać od Dostawcy zryczałtowanego odszkodowania.
Wysokość tego odszkodowania wynosi 0,5% łącznej kwoty
należności netto za dzień roboczy, nie więcej jednak niż 5% tej
kwoty. Zamawiający ma prawo dochodzenia zryczałtowanego
odszkodowania do czasu dokonania zapłaty końcowej, nawet
jeśli Zamawiający nie zastrzegł sobie wyraźnie tego prawa
przy odbiorze opóźnionej dostawy. Pozostałe roszczenia
Zamawiającego z tytułu przekroczenia terminu dostawy
pozostają nienaruszone.
Wcześniejsze dostawy lub dostawy częściowe mogą być
dokonywane tylko za wcześniejszą pisemną zgodą
Zamawiającego.
Przejście ryzyka
Dostawa odbywa się w miejscu określonym w zamówieniu,
chyba że Zamawiający i Dostawca uzgodnili inaczej.
Jeśli uzgodniono dokonanie odbioru dostawy, to będzie on
stanowił o przejściu ryzyka. Fakt uruchomienia lub użytkowania
nie zastępuje oświadczenia Zamawiającego o dokonaniu
odbioru.
Sprawdzanie dostawy pod kątem wad – odpowiedzialność
za wady
Kontrola przyjęcia towaru przeprowadzana jest przez
Zamawiającego jedynie pod kątem widocznych uszkodzeń i
nieprawidłowości w zakresie cech identyfikacyjnych i ilości
widocznych z zewnątrz. Tego rodzaju wady Zamawiający
będzie niezwłocznie reklamował. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do przeprowadzania bardziej szczegółowej kontroli
przyjęcia towaru. Zamawiający będzie ponadto reklamował
wady stwierdzone z zachowaniem należytej staranności
ogólnie przyjętej w stosunkach danego rodzaju. Dostawca
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rezygnuje w tym zakresie z zarzutu spóźnionego zgłoszenia
wady. W razie stwierdzenia wad Zamawiający ma prawo do
zwrotu całej dostawy.
Zamawiającemu przysługują ustawowe prawa w pełnym
zakresie na następujących warunkach:
Zamawiający ma prawo, według własnego uznania, zażądać
od Dostawcy usunięcia wad lub dostarczenia nowego
przedmiotu zamówienia.
Jeżeli usunięcie wady przez Dostawcę nie nastąpi w ciągu
wyznaczonego odpowiedniego terminu, to Zamawiający może
według własnego uznania odstąpić od umowy lub obniżyć cenę
oraz w każdym przypadku zażądać odszkodowania.
Zamawiający ma prawo, po uprzednim powiadomieniu
Dostawcy, o ile jest to możliwe oraz po upływie okresu
odpowiedniego do danej sytuacji, do usunięcia wad we
własnym zakresie na koszt Dostawcy, jeśli zachodzą
szczególne okoliczności niecierpiące zwłoki (zwłaszcza w
przypadku zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacji lub w celu
ochrony przed powstaniem nadzwyczajnych szkód) oraz gdy
Dostawca popadł w zwłokę w usunięciu wady.
Okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi 36
miesięcy, licząc od daty przejścia ryzyka. Powyższy termin nie
obowiązuje, jeśli przepisy prawa przewidują dłuższe okresy.
Dokonanie płatności za dostawę bez zgłaszania zastrzeżeń nie
oznacza jej przyjęcia jako zgodnej z umową lub pozbawionej
wad.
Akceptacja przez Zamawiającego dokumentacji technicznej
i/lub obliczeń Dostawcy nie ma wpływu na jego
odpowiedzialność za wady.
Odpowiedzialność za produkt wadliwy i ochrona
ubezpieczeniowa
z
tytułu
ubezpieczenia
od
odpowiedzialności cywilnej
Dostawca
zwolni
Zamawiającego
z
ewentualnej
odpowiedzialności za produkt wadliwy, jeśli to on odpowiada
za wadę inicjującą odpowiedzialność.
Dostawca zobowiązuje się do zawarcia i kontynuacji
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej i posiadania mienia oraz
ubezpieczenia od odpowiedzialności za produkt wadliwy na
okres obowiązywania umowy, tzn. do czasu upływu danego
okresu przedawnienia wad. Na żądanie Zamawiającego
Dostawca
ma
obowiązek
udokumentowania
wyżej
wymienionych ubezpieczeń odpowiednimi certyfikatami
ubezpieczenia. Zakres i wysokość ochrony ubezpieczeniowej
Dostawcy nie ma wpływu na jego odpowiedzialność umowną i
prawną.
Prawa ochronne
Dostawca jest odpowiedzialny za to, aby w związku ze
świadczeniem jego dostawy nie zostały naruszone prawa osób
trzecich.
Jeżeli w związku ze świadczeniem dostawy przez Dostawcę
nastąpi naruszenie praw osób trzecich, a osoba trzecia będzie
dochodziła roszczeń z tego tytułu od Zamawiającego, to
Dostawca jest zobowiązany na pierwsze pisemne wezwanie
do zwolnienia Zamawiającego z tych roszczeń; nie dotyczy to
przypadku, gdy Dostawca nie miał wpływu na fakt naruszenia
praw osób trzecich. Zamawiający nie jest uprawniony - bez
zgody Dostawcy - do zawierania z osobą trzecią jakichkolwiek
porozumień, a w szczególności ugody.
Obowiązek Dostawcy dotyczący zwolnienia Zamawiającego z
odpowiedzialności odnosi się do wszelkich koniecznych
nakładów, które wynikną dla Zamawiającego z lub w związku z
roszczeniami wysuwanymi przez osobę trzecią.
Okres przedawnienia wynosi trzy lata, licząc od daty zawarcia
umowy.
Zastrzeżenie prawa własności dostarczanych elementów i
narzędzi - poufność
Materiały i elementy dostarczone przez Zamawiającego
pozostają własnością Zamawiającego. Mogą one być
wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Obróbka
materiałów i montaż elementów odbywa się na rzecz
Zamawiającego. Uzgodniono, że Zamawiający staje się
współwłaścicielem produktów wytworzonych z użyciem jego
materiałów i części, które w tym zakresie są przechowywane

2.

3.

przez Dostawcę dla Zamawiającego, w stosunku wartości
dostarczonych elementów do łącznej wartości gotowego
wyrobu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo własności narzędzi i/lub
modeli należących do Zamawiającego. Dostawca jest
zobowiązany do wykorzystywania narzędzi i/lub modeli
należących do Zamawiającego wyłącznie do produkcji
towarów przez niego zamówionych.
Dostawca ma obowiązek zachowania w ścisłej tajemnicy
wszystkich otrzymanych ilustracji, rysunków, obliczeń i innych
dokumentów oraz informacji. Mogą one być udostępniane
osobom trzecim tylko za wyraźną zgodą Zamawiającego.
Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje także po
zrealizowaniu niniejszej umowy; ulegnie ono wygaśnięciu, jeśli
i o ile wiedza produkcyjna zawarta w powierzonych
ilustracjach, rysunkach, obliczeniach i innych dokumentach
stanie się powszechnie znana.

§ 10

Zagrożenie wykonania umowy
W przypadku gdy do momentu tymczasowego wszczęcia
postępowania upadłościowego lub do wszczęcia postępowania
upadłościowego sytuacja ekonomiczna Dostawcy w trakcie
realizacji zamówienia ulegnie pogorszeniu w stopniu poważnie
zagrażającym wykonaniu umowy, Zamawiający ma prawo do
odstąpienia od umowy w zakresie jej niewykonanej części.
Zamawiający ma prawo do całkowitego odstąpienia od umowy,
jeśli częściowe wykonanie umowy nie jest w interesie
Zamawiającego.

§ 11
1.

Prawo handlu zagranicznego i informacje Dostawcy
W swoich ofertach i potwierdzeniach przyjęcia zamówienia
Dostawca powinien podawać nieodpłatnie następujące
informacje: informację o tym, czy przedmiot dostawy jest objęty
obowiązkiem uzyskania zezwolenia na wywóz i czy odnośny
numer indeksowy jest zgodny z niemieckim prawem
wywozowym; dane o tym, czy jego produkt jest objęty
zagranicznymi przepisami o kontroli eksportowej (np. US-CCL
(Commercial Control List)); informację o tym, czy zamówiony
towar jest objęty obowiązkiem uzyskania zezwolenia na wywóz
zgodnie z rozporządzeniem WE w sprawie produktów
podwójnego zastosowania w jego aktualnym brzmieniu oraz
odpowiedni numer indeksowy; numer statystyczny towaru; kraj
pochodzenia towaru. Na wypadek gdyby Zamawiający nie
uzyskał ewentualnego wymaganego zezwolenia na wywóz,
Zamawiający wyraźnie zastrzega sobie prawo do odstąpienia
od umowy.
Dostawca ma obowiązek zadeklarowania Zamawiającemu
substancji zawartych w swoich produktach (z podaniem
odpowiednich numerów CAS i udziałów wagowych w
jednolitym materiale, o ile substancje te są wyszczególnione w
jednej z niżej wymienionych prawnie określonych norm:
Rozporządzenie w sprawie ograniczeń i zakazu
wprowadzania do obrotu określonych substancji
chemicznych
Rozporządzenie o starych samochodach
Ustawa o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Rozporządzenie w sprawie substancji zubożających
warstwę ozonową
Rozporządzenie w sprawie włókien ceramicznych (stan
z lutego 2005 r.: w przygotowaniu)
Dostawca ma obowiązek potwierdzenia Zamawiającemu
pochodzenia(/źródła) towaru z uwzględnieniem przepisów
prawa, m.in. poprzez deklarację dostawcy lub deklarację
pochodzenia towaru albo dokument EUR1. W deklaracji
dostawcy Dostawca/producent musi podać status pochodzenia
swojego towaru zgodnie z zasadami dokumentowania
pochodzenia towaru obowiązującymi w kraju docelowym
podanym przez Zamawiającego.
Dokonanie płatności przez Zamawiającego zgodnie z
postanowieniami § 3 jest obwarowane zastrzeżeniem
wpłynięcia wszystkich wyżej wymienionych wymaganych
informacji.
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§ 12
1.

Dokumentacja techniczna
Jeśli nie uzgodniono inaczej, dostarczenie dokumentacji
technicznej oraz wszelkich wymaganych protokołów musi
stanowić integralną część głównej dostawy.
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O ile nie uzgodniono inaczej, dokumentacja techniczna winna
być dostarczona w formie papierowej oraz w powszechnie
używanym, czytelnym formacie pliku komputerowego (np. doc,
pdf).
Instrukcja obsługi musi być sporządzona zgodnie z
wymaganiami normy DIN ISO 62079.
Oprogramowanie i prawa użytkowania
Oprogramowanie wraz z dokumentacją użytkownika zostanie
przekazane Zamawiającemu na powszechnie dostępnych na
rynku nośnikach danych i zapisane w kodzie czytelnym dla
komputera.
W przypadku oprogramowania napisanego indywidualnie dla
Zamawiającego należy ponadto przekazać kod źródłowy wraz
z dokumentacją producenta. Kopie kodu źródłowego i
dokumentacji
producenta muszą
zostać
przekazane
Zamawiającemu przy dostawie i muszą odpowiadać stanowi
programu z zakończenia fazy testowej.
Działania
pomyślnie
przeprowadzone
w
ramach
odpowiedzialności za wady muszą zostać niezwłocznie
wprowadzone przez Dostawcę do kodu źródłowego i
dokumentacji
producenta;
Zamawiającemu
należy
bezzwłocznie udostępnić każdorazowo sporządzoną kopię
aktualizacji stanu.
Zamawiający nabywa w sposób nieodwołalny nieograniczone
czasowo ani miejscowo prawo użytkowania oprogramowania
napisanego
dla
Zamawiającego
lub
części
tego
oprogramowania oraz wszystkich pozostałych przedmiotów
dostawy, obejmujące wszelkie znane rodzaje użytkowania,
łącznie z prawem do przeróbki, powielania, wprowadzania
zmian,
rozszerzania
i
przyznawania
pojedynczych,
jednorazowych praw użytkowania osobom trzecim, o ile z
poniższych działów nie wynikają ograniczenia w tym zakresie.
To prawo użytkowania jest przyznawane odpłatnie w oparciu o
każdorazowo ustalaną cenę.
Jeżeli nabyciu prawa użytkowania w myśl powyższego działu
stoją na przeszkodzie prawa osób trzecich do programów
obcych wykorzystanych w dostarczonym oprogramowaniu lub
do innych obcych przedmiotów świadczenia umownego, to w
umowie należy odpowiednio określić zakres prawa
użytkowania Zamawiającego.
Przy opracowywaniu przedmiotów świadczenia umownego
Dostawca pozostaje nadal uprawniony do korzystania z
pokrewnych
programów
standardowych,
modułów
programowych, narzędzi i wnoszonego przez siebie know-how,
także na zlecenia osób trzecich. Nie zezwala się Dostawcy na
powielanie, przetwarzanie ani inne formy użytkowania
przedmiotów
świadczenia
umownego
i
rozwiązań
opracowanych na rzecz Zamawiającego w całości lub w części.
Dostawca ma prawo do publikacji przedmiotów świadczenia
umownego wykonanych dla Zamawiającego - nawet jeśli
chodzi jedynie o części - tylko po uprzednim uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiającego.

2.

Zamawiającego. Można się z nimi zapoznać w Internecie pod
adresem www.schenckprocess.com .
Ponadto Dostawca zapewni, aby w trakcie realizacji jego
dostaw i usług przestrzegane były właściwe przepisy prawa,
rozporządzenia i inne normy w ich aktualnym brzmieniu.

§ 17
Właściwość sądu – miejsce wykonania umowy – prawo
właściwe
1.
W przypadku gdy Dostawca jest kupcem, osobą prawną prawa
publicznego lub podmiotem wyodrębnionego majątku
publiczno-prawnego, wyłącznym sądem właściwym do
rozstrzygania we wszelkich sprawach spornych dotyczących
obecnych i przyszłych roszczeń wynikających z niniejszej
relacji handlowej jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby
przedsiębiorstwa spełniającego ten warunek. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do wniesienia powództwa w sądzie
właściwym dla Dostawcy.
2.
O ile z zamówienia nie wynika inaczej, miejscem wykonania
umowy jest miejsce odbioru dostawy podane w zamówieniu, a
w razie potrzeby siedziba firmy Zamawiającego.
3.
Prawem właściwym jest prawo Republiki Federalnej Niemiec z
wyłączeniem norm kolizyjnych oraz Konwencji Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów (CISG).
§ 18
1.

2.

Pozostałe postanowienia
W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych
warunków handlowych lub umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Dostawcą było lub miało stać się w całości
lub częściowo nieważne, ważność warunków lub umowy
pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.
Zamawiający jest zwolniony z obowiązku dokonania
potrącenia podatkowego na podstawie § 48 b ust. 1 ustawy o
podatku dochodowym tylko wówczas, gdy Dostawca przedłoży
Zamawiającemu ważne, wystawione na niego zaświadczenie o
zwolnieniu z potrącenia podatkowego wydane przez właściwy
dla siebie urząd skarbowy. Przedłożenie zaświadczenia o
zwolnieniu z potrącenia podatkowego w postaci kopii jest
wystarczające, o ile nie zostało ono wystawione w odniesieniu
do zamówienia.

Części zamienne
Dostawca ma obowiązek zapewnienia dostępności części
zamiennych do produktów dostarczonych Zamawiającemu
przez okres co najmniej 10 lat od realizacji dostawy.
W przypadku gdy Dostawca zamierza wstrzymać produkcję
części
zamiennych
do
produktów
dostarczonych
Zamawiającemu, poinformuje on o tym fakcie Zamawiającego
niezwłocznie po podjęciu decyzji o wstrzymaniu produkcji.
Podjęcie takiej decyzji musi nastąpić co najmniej 3 miesiące
przed wstrzymaniem produkcji.
Ochrona danych
Dane osobowe muszą być przetwarzane przez Dostawcę z
przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa .
Dane osobowe będą zapisywane w pamięci przez
Zamawiającego z przestrzeganiem obowiązujących przepisów
prawa.
Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona środowiska i
stosowanie się do przepisów prawa
Wytyczne Zamawiającego dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ochrony środowiska muszą być przestrzegane w
całej rozciągłości, jeśli usługi świadczone są na terenie zakładu
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