Ogólne Warunki Zakupu firmy „Brökelmann Polska” Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu
(Wersja z 21.03.2019 r.)
1. Definicje – określenia użyte poniżej mają następujące
znaczenie:
1.1 OWZ – Ogólne Warunki Zakupu Firmy „Brökelmann Polska”
Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu;
1.2 Dostawca / Sprzedający – przedsiębiorca krajowy lub
zagraniczny;
1.3 Kupujący / Nabywca –„Brökelmann Polska” Spółka z o.o. z
siedzibą w Opolu;
1.4 Umowa – umowa sprzedaży, dostawy lub inna umowa
nazwana lub nienazwana zawarta pomiędzy Dostawcą /
Sprzedającym
a
Kupującym
/
Nabywcą
wraz
z
współobowiązującymi załącznikami, w tym niniejszymi OWZ, na
postawie której Kupujący / Nabywca nabywa prawo własności
Produktu;
1.5 Zamówienie – dokument złożony Dostawcy / Sprzedającemu
przez Kupującego / Nabywcę zawierający istotne warunki
dostawy Produktu,
1.6 Produkt – nabywane towary, surowce, bądź usługi
stanowiące przedmiot Umowy / Zamówienia.
2. Zakres obowiązywania
2.1 Do umów / zamówień zawieranych / składanych przez
Kupującego / Nabywcę zastosowanie znajdują wyłącznie
niniejsze OWZ. Jakiekolwiek ogólne warunki sprzedaży Dostawcy
/ Sprzedającego nie znajdują zastosowania, również wówczas,
gdy Kupujący / Nabywca im się wprost nie sprzeciwił lub gdy
przyjął dostawę bez zastrzeżeń wiedząc o tych warunkach.
2.2 Jakiekolwiek ustne uzgodnienia są nieobowiązujące.
2.3 Niniejsze OWZ znajdują zastosowanie wyłącznie w stosunku
do przedsiębiorców.
3. Zapytania ofertowe, zamówienia, zawarcie Umowy
3.1 Zapytania ofertowe Kupującego / Nabywcy są
niezobowiązujące.
3.2 Zamówienia wiążą Kupującego / Nabywcę w takim zakresie,
w jakim zostały złożone pisemnie.
3.3 Szczegółowe warunki dotyczące rodzaju surowca, towaru czy
usługi, ilości, bazy dostawy, zgodnie z INCOTERMS, i ceny
określone będą w Zamówieniu / Umowie. Warunki INCOTERMS
umieszczone w Zamówieniu/Umowie zawsze odnoszą się do
obowiązującej w dacie złożenia Zamówienia/podpisania Umowy
- wersji INCOTERMS.
3.4 Każdą zmianę lub uzupełnienie Zamówienia poczytuje się za
nową ofertę. Strony wyłączają stosowanie modyfikującego
przyjęcia oferty / zamówienia, tj. zastosowania art. 68¹ k.c. i art.
68² kodeksu cywilnego.
3.5 Dostawca / Sprzedający może odmówić przyjęcia zamówienia
Kupującego / Nabywcy w terminie 24 godzin od jego doręczenia.
Po tym terminie poczytuje się, że Dostawca / Sprzedający przyjął
Zamówienie na warunkach określonych w Zamówieniu.
3.6 Przystąpienie przez Dostawcę / Sprzedającego do realizacji
Zamówienia równoznaczne jest z zaakceptowaniem zarówno
szczegółowych warunków Zamówienia jak i niniejszych OWZ.
3.7 W przypadku jeżeli warunki przedstawione przez Dostawcę /
Sprzedającego w:
a) ofercie odbiegają od warunków określonych w zapytaniu
ofertowym Kupującego / Nabywcy,
b) oświadczeniu o przyjęciu oferty odbiegają od warunków
zawartych w zamówieniu Kupującego / Nabywcy,
Dostawca / Sprzedający zobowiązany jest na piśmie zwrócić
Kupującemu / Nabywcy uwagę na te różnice, pod rygorem
uznania ich za nieistniejące.
4. Ceny
4.1 Ceny wynikające z Zamówienia / Umowy są cenami netto i nie
uwzględniają obowiązującego podatku VAT.
4.2 W sytuacji, gdy zamówienie nie zawiera wskazania ceny, cena
podana w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Dostawcę /
Sprzedającego będzie wiążąca dla Strony wyłącznie w sytuacji,
jeżeli Kupujący / Nabywca potwierdzi jej przyjęcie.
4.3 Faktury będą wystawiane na dostawy i usługi zrealizowane /
wykonane. Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy, faktury
mogą być wystawione przed momentem dostarczenia Produktu
/ wykonania usługi, w szczególności w celu udokumentowania
płatności zaliczkowych.

4.4 Faktury będą zgodne z odpowiednimi wymaganiami w myśl
obowiązujących przepisów, którym podlegają dostawy
Produktów.
4.5 Podstawą płatności za dostarczony Produkt jest faktura lub
inny dopuszczony przepisami prawa kraju Kupującego / Nabywcy
dokument rachunkowy.
4.6 Faktury będą przesyłane do Kupującego / Nabywcy po
wysyłce / wykonaniu Produktu.
4.7 Płatność będzie uznana za dokonaną w dniu obciążenia
rachunku bankowego Kupującego / Nabywcy.
4.8 Płatność jest dokonywana w przypadkach prawem
przewidzianych w systemie Split payment.
4.9 Dostawca / Sprzedający zobowiązany jest do umieszczenia na
fakturze i pozostałych dokumentach dostawy numeru
zamówienia Kupującego / Nabywcy.
4.10 Jeżeli dostawa nie zostanie zrealizowana zgodnie z
warunkami określonymi w Zamówieniu / Umowie, Kupujący /
Nabywca ma prawo do wstrzymania dokonania płatności,
przedłużenia terminu płatności do czasu pełnego i prawidłowego
wykonania przedmiotu Zamówienia / Umowy, bądź potrącenia
należności przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
Zamówienia / Umowy oraz nieusunięcia wad czy usterek.
Kupujący / Nabywca będzie uprawniony do dokonania takiego
potrącenia przed upływem terminu do zapłaty na podstawie
jednostronnego oświadczenia woli. Nie ogranicza to prawa
Kupującego / Nabywcy do egzekwowania klauzuli kar umownych.
4.11 O ile Strony nie ustalą inaczej to faktury są płatne w terminie
30 dni od dnia spełnienia łącznie następujących warunków:
doręczenia Produktu, nie stwierdzenia wad w produkcie w tym
okresie przez Kupującego / Nabywcy, doręczenia Kupującemu /
Nabywcy
prawidłowo
wystawionych
dokumentów
przewozowych, oraz prawidłowo wystawionej faktury.
5. Dostawa, usługa
5.1 Kwestię kosztów dostawy, ubezpieczenia Produktu, przesyłki
i pakowania do miejsca odbioru wskazanego przez Kupującego /
Nabywcę jak i przejścia odpowiedzialności za Produkt określają
uzgodnione warunki INCOTERMS.
5.2 Produkty narażone na uszkodzenie należy w sposób
odpowiedni oznaczyć.
5.3 Koszty powstałe w skutek nieprzestrzegania niniejszych OWZ
ponosi Dostawca / Sprzedający.
5.4 Produkt winien być dostarczony Kupującemu / Nabywcy w
ilości wskazanej w treści zamówienia, chyba że Strony
postanowią inaczej.
5.5 W przypadku dostarczenia Produktu, realizacja Zamówienia
oznacza dostarczenie Kupującemu / Nabywcy Produktu
wolnego od wad wraz z wymaganymi dokumentami
przewozowymi w godzinach pracy i pod adres wskazany w
Zamówieniu. Jeżeli Zamówienie dotyczy dostawy Produktu, wraz
z montażem lub inną usługę, przez dostarczenie Produktu
wolnego od wad rozumie się należyte wykonanie montażu lub
innej usługi zgodnie z postanowieniami zawartymi w
Zamówieniu.
5.6 Dostawca / Sprzedający powinien dołączyć do każdej
dostawy, jeżeli nie jest to szczegółowo określone w Zamówieniu
– dokument potwierdzający dostarczenie Produktu (specyfikacja
/ list przewozowy (CMR, CIM) / inny dokument dostawy). W
przypadku importu Dostawca / Sprzedający zobowiązany jest
dostarczyć Kupującemu / Nabywcy: - oryginalne dokumenty
niezbędne do zastosowania preferencyjnych / obniżonych
stawek celnych, 5.7 Za datę wykonania Zamówienia / Umowy uznaje się dzień,
w którym Produkt zostanie dostarczony Kupującemu zgodnie z
warunkami podanymi w Zamówieniu/Umowie i będzie zgodny
pod względem rodzaju, ilości i jakości, potwierdzonych
protokołem odbioru lub innym dokumentem potwierdzającym
przyjęcie Produktu.
5.8 Przeprowadzona przy odbiorze kontrola, akceptacja lub
przyjęcie Produktu nie zwalnia Dostawcy / Sprzedającego od
odpowiedzialności za wady Produktu lub inne uchybienia w
spełnieniu wymagań Zamówienia / Umowy.
5.9 Dostarczenie Kupującemu / Nabywcy większej ilości
zamawianego Produktu, niż ilość wynikająca z treści zamówienia,
stanowi nienależyte wykonanie zobowiązania. W takim
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przypadku Dostawca / Sprzedający zobowiązany jest uiścić na
rzecz Kupującego / Nabywcy, w terminie 7 dni od dnia
nienależytego wykonania zobowiązania, karę umowną w
wysokości odpowiadającej wartości nadwyżki dostarczonego
Produktu. Kupujący / Nabywca zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, ponad kwotę
kary umownej, do wysokości rzeczywiście wyrządzonej szkody.
5.10 Kupujący / Nabywca może odmówić przyjęcia Produktu
ponad ilość wynikającą z treści Umowy / Zamówienia. W takim
przypadku Dostawca / Sprzedający zobowiązany jest
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych
liczonych od dnia dostarczenia Kupującemu / Nabywcy
przedmiotu Umowy / Zamówienia, odebrać na własny koszt i
ryzyko nadwyżkę zamówionego Produktu. W przypadku
opóźnienia Dostawcy/Sprzedającego w odebraniu nadwyżki
Produktu jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz
Kupującego/Nabywcy,
kary
umownej
w
wysokości
odpowiadającej wartości nadwyżki dostarczonego Produktu za
każdy dzień opóźnienia. Kupujący / Nabywca zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
ponad kwotę kary umownej, do wysokości rzeczywiście
wyrządzonej szkody.
5.11 W przypadku opóźnienia Dostawcy / Sprzedającego w
odbiorze nadwyżki zamówionego Produktu, Kupujący / Nabywca
uprawniony jest do przechowywania Produktu na koszt i ryzyko
Dostawcy / Sprzedającego lub powierzenia jego przechowania
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy / Sprzedającego.
5.12 Powierzenie wykonania usługi podwykonawcy wymaga
pisemnej zgody Kupującego / Nabywcy.
5.13 Wszystkie koszty związane ze wykonaniem usługi, a w
szczególności koszty zakwaterowania, podróży, ubezpieczenia
personelu Dostawcy / Sprzedającego itp. ponosi Dostawca /
Sprzedający – jeżeli nie zostało to ustalone w inny sposób z
Nabywcą / Kupującym.
5.14 Potwierdzeniem wykonania usługi jest protokół zdawczoodbiorczy, który jest podstawą do wystawienia faktury za
wykonaną usługę.
5.15 Dostawca / Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za
działania lub zaniechanie działania pracowników oraz
podwykonawców przy pomocy których realizuje usługę.
5.16 Jeżeli w okresie 36 miesięcy od wykonania usługi,
stwierdzone zostaną wady, Dostawca / Sprzedający jest
zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia na własny koszt.
Dostawca / Sprzedający przejmuje pełne ryzyko i wszelkie
ewentualne konsekwencje i roszczenia powstałe w związku z
wykonywaną usługą. W przypadku nieusunięcia wad w terminie
wyznaczonym przez Kupującego / Nabywcę, Kupujący / Nabywca
uprawniony jest do powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej na
koszt i niebezpieczeństwo Dostawcy / Sprzedającego.
6. Terminy dostawy
6.1 Terminy i daty podane w zamówieniu są wiążące dla
Dostawców / Sprzedających. Terminy biegną od dnia udzielenia
zamówienia.
6.2 Dostawca / Sprzedający jest zobowiązany do dotrzymania
umówionego terminu dostarczenia Produktu bądź terminowego
wykonania usługi. Wcześniejsza dostawa Produktu, wcześniejsze
wykonanie usługi bądź częściowa dostawa Produktu, częściowe
wykonanie usługi wymaga wcześniejszej zgody Kupującego /
Nabywcy wyrażonej na piśmie.
6.3 W przypadku stwierdzenia, że Dostawca / Sprzedający nie
będzie stanie wywiązać się – w części lub w całości z zobowiązań
wynikających z Umowy/Zamówienia lub nie będzie mógł
dotrzymać terminu dostawy, zobowiązany jest niezwłocznie na
piśmie powiadomić o tym fakcie Kupującego / Nabywcę, przy
czym informacja ta musi zawierać powód / powody opóźnienia i
przewidywany czas jego trwania. Przyjęcie przez Kupującego
/ Nabywcę opóźnionej lub częściowej dostawy Produktu i nie
oznacza, że Kupujący / Nabywca zrzeka się jakichkolwiek praw
(roszczeń), związanych z opóźnionym /
częściowym
dostarczeniem Produktu.
6.4 W przypadku opóźnienia się w wykonaniu Zamówienia /
Umowy Kupującemu / Nabywcy przysługują prawem
przewidziane roszczenia. Ponadto, jest on uprawniony do
otrzymania zapłaty kary umownej w wysokości 1% netto kwoty
Zamówienia / Umowy za każdy dzień opóźnienia.

6.5 Kara umowna jest płatna w terminie 5 dni kalendarzowych od
dnia wystawienia wezwania / noty księgowej przez Kupującego /
Nabywcę.
6.6 Jeżeli poniesiona szkoda przewyższa kwotę zastrzeżonej kary
umownej Kupującemu / Nabywcy, przysługuje prawo do
dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
6.7 Przed upływem uzgodnionego terminu Kupujący / nabywca
nie jest zobowiązany do odebrania Produktu.
6.8 W przypadku wystąpienia siły wyższej Kupujący / Nabywca
zwolniony jest z obowiązku odebrania Produktu na czas trwania
przeszkody.
7. Odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy
7.1 Wszystkie Produkty muszą być wolne od wad fizycznych i
prawnych.
7.2 Doręczony Produkt zostanie poddany w odpowiednim
terminie testowi na istnienie wad fizycznych rzeczy.
7.3 Zapłata za Produkt nie jest równoznaczna z uznaniem
Produktu za zgodny z umową i wolny od wad.
7.4 Rękojmia za wady fizyczne i prawne wynosi 3 lata i liczona jest
od dnia doręczenia Produktu Kupującemu / Nabywcy.
7.5 Dostawca / Sprzedający udziela gwarancji na okres 5 lat od
dnia odebrania Produktu przez Kupującego / Nabywcę, chyba że
w Zamówieniu lub Umowie określony jest okres gwarancji.
7.6 W przypadku niezgodności cech Produktu z Zamówieniem /
Umową lub uzgodnioną specyfikacją jakościową Kupujący /
Nabywca może według swojego wyboru zażądać usunięcia wady,
wymiany Produktu na wolny od wad albo obniżenia ceny zakupu,
przy czym koszty wymiany Produktu pokrywa Dostawca /
Sprzedający.
7.7 Dostawca / Sprzedający gwarantuje, że nie istnieją żadne
obowiązujące patenty, prawa autorskie, zastrzeżenia praw czy
know-how stron trzecich, które byłyby naruszone przez
Kupującego / Nabywcę przez korzystanie z Produktu. Dostawca /
Sprzedający zapłaci wszystkie koszty i odszkodowania zasądzone
na niekorzyść Kupującego / Nabywcy na podstawie
stwierdzonego naruszenia patentu, know-how, praw autorskich i
innych praw strony trzeciej poprzez użytkowanie Produktu
dostarczonego przez Dostawcy / Sprzedającego.
8. Narzędzia, rysunki, zachowanie poufności
8.1 Kupującemu / Nabywcy przysługują wszelkie prawa
własnościowe i patentowe do narzędzi, wzorców, modeli oraz
rysunków. Nie mogą one bez wyraźnej zgody Kupującego /
Nabywcy być udostępniane osobom trzecim. W związku z
powyższym Sprzedający / Dostawca zobowiązany jest do
zachowania poufności informacji ujawnionych mu przez
Kupującego / Nabywcy w wykonaniu Umowy / Zamówienia.
Sprzedający / Dostawca zobowiązany jest zawrzeć z Kupującym /
Nabywcą umowę zachowaniu o poufności wg. wzoru
obowiązującego w firmie Kupującego / Nabywcy.
9. Prawa własności intelektualnej
9.1 Sprzedający / Dostawca gwarantuje, że w skutek dostawy /
sprzedaży i wykorzystania zamówionych Produktów w kraju i za
granicą nie zostaną naruszę prawa własności intelektualnej osób
trzecich.
9.2 W przypadku roszczeń osób trzecich zgłoszonych z tego
tytułu, Dostawca / Sprzedający zobowiązany jest na pierwsze
pisemne żądanie Kupującego / Nabywcy przystąpić do
postepowania i zwolnić go od wszelkich roszczeń oraz zwrócić
Kupującemu / Nabywcy wszelkie koszty, które powstały w
związku z rym roszczeniem.
10. Zastrzeżenie prawa własności
10.1 Kupującemu / Nabywcy przysługuje prawo własności rzeczy
oddanych do dyspozycji Dostawcy / Sprzedającego (zastrzeżenie
prawa własności do produktu) przez Kupującego / Nabywcę. Te
powinny być osobno składowane i wyraźnie oznaczane jako
własność Kupującego / Nabywcy. Ponadto, powinny być
odpowiednio zabezpieczone i ubezpieczone przez Sprzedającego
/ Dostawcę przed wodą, ogniem oraz kradzieżą.
10.2 Jeżeli rzeczy co do których Kupujący / Nabywca zastrzegł
prawo własności zostaną połączone z innymi rzeczami
niestanowiącymi własności Kupującego/ Nabywcy, to
Kupującemu / Nabywcy przysługuje prawo współwłasności w
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rzeczy połączonej w wartości rzeczy co do których Kupujący /
Nabywca zastrzegł prawo własności (Koszty zakupu plus podatek
VAT). Sprzedający / Dostawca zobowiązany jest do
nieodpłatnego przechowania rzeczy, co do których zastrzeżono
prawo wyłącznej własności lub współwłasności Kupującego /
Nabywcy oraz rzeczy połączonych.
11. Odstąpienie, wypowiedzenie
11.1 Kupujący / Nabywca jest uprawniony do rozwiązania
Umowy bez wypowiedzenia z ważnych powodów.
Za ważny powód uważa się w szczególności naruszenie
obowiązków przez Sprzedającego/Dostawcę w zakresie
zachowania poufności, czy też innych obowiązków wynikających
z Umowy, Zamówienia lub OWZ w sytuacji, gdy
Sprzedający/Dostawca pomimo wezwania do zaprzestania
naruszenia lub jego naprawienia nie wywiązał się z tych
obowiązków w zakreślonym przez Kupującego / Nabywcę
terminie.
11.2 W przypadku rozwiązania Umowy z ważnego powodu,
Dostawcy / Sprzedającemu nie przysługuje prawo do żadnych
dalszych roszczeń z tytułu szkody, zwrotu kosztów lub zapłaty
wynagrodzeń.
11.3 W przypadku, gdy Dostawca / Sprzedający nie przestrzega
jakichkolwiek zasad lub warunków Zamówienia / Umowy lub
OWZ Kupujący / Nabywca ma prawo do odstąpienia od
Zamówienia / Umowy w całości lub w części bez dalszych
zobowiązań lub odpowiedzialności. Kupującemu / Nabywcy
przysługuje w takim przypadku prawo do odzyskania od
Dostawcy / Sprzedającego wszelkich kwot wpłaconych przez
Kupującego i wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych
przez Kupującego / Nabywcę z tytułu wymiany Produktu, zakupu
Produktu u alternatywnego dostawcy oraz za straty lub szkody
poniesione w wyniku opóźnionej
realizacji Zamówienia / Umowy. Kupujący / Nabywca może
zrealizować uprawnienie do odstąpienia od Zamówienia /
Umowy w terminie do 12 miesięcy od dnia upływu terminu
rękojmi Produktu.
12. Postanowienia końcowe
12.1 Wszelkie zmiany Umowy / Zamówienia wymagają formy
pisemnej lub innej formy co najmniej jednak takiej w jakiej
umowa została zawarta / zamówienie zostało udzielone pod
rygorem nieważności.
12.2 Strony uznają za skutecznie doręczoną korespondencję
kierowaną na adresy wskazane w umowie / zamówieniu z dniem
ich doręczenia lub datą pierwszego awizowania przesyłki.
12.3 Sprzedający / Dostawca nie może bez zgody Kupującego /
Nabywcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności
przenieść swoich praw, w tym wierzytelności wynikających z
łączącej Strony Umowy / Zamówienia. Wierzytelność będąca
przedmiotem Umowy / Zamówienia lub z niej wynikającej nie
może być przedmiotem przekazu, przejęcia długu ani obciążenia
prawami – w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi – bez
zgody Kupującego / Nabywcy wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
12.4 W kwestiach nieuregulowanych umową / zamówieniem
znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.
12.5 Wszelkie spory mogące wyniknąć na zawartej Umowy /
udzielonego Zamówienia będą rozstrzygane przez sąd
powszechny, właściwy miejscowo według siedziby Kupującego /
Nabywcy.
12.6 W przypadku prawnej nieskuteczności niektórych
postanowień niniejszych OWZ wskutek wprowadzenia
odmiennych regulacji prawnych, pozostałe postanowienia nie
tracą swojej ważności. Zgodnie z treścią niniejszej klauzuli w
przypadku, gdyby niektóre postanowienia OWZ okazały się
nieważne, Kupujący / Nabywca i Dostawca / Sprzedający
zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu
uzupełnienie OWZ w tej części.
12.7 W przypadku sprzeczności postanowień OWZ z
postanowieniami Zamówienia / Umowy, zastosowanie znajdują
postanowienia Zamówienia / Umowy, z tym że nie wyłącza to
stosowania pozostałych postanowień OWZ.
12.8 Wiążąca jest wykładnia OWZ oraz umów / zamówień w
języku polskim.
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