Ogólne warunki zakupów Towarów i Usług
spółki pod firmą Thermoplast Sp. z o.o. z siedzibą w Libiążu
§ 1 Postanowienia ogólne
1.

2.

3.

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów (OWZ) znajdują zastosowanie do wszelkich dokonywanych
przez spółkę pod firmą Thermoplast Sp. z o.o. (dalej Thermoplast) zakupów towarów oraz usług,
zwanych dalej zamówieniami.
Zamówienia Thermoplast są dokonywane wyłącznie na podstawnie niniejszych OWZ, które mają
pierwszeństwo przed wszystkimi innymi postanowieniami w szczególności Ogólnymi Warunkami
Sprzedaży Dostawcy zawartymi na stronach internetowych, potwierdzeniach oraz fakturach
Dostawcy, za wyjątkiem obustronnych ustaleń dokonanych przez strony w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
Wyłączenie stosowania OWZ lub jakakolwiek zmiana poszczególnych postanowień OWZ przy
realizacji danego zamówienia, wymaga każdorazowej zgody Thermoplast udzielonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
§2 Zamówienia

1.
2.

3.
4.

Zawarcie umowy na warunkach niniejszych OWZ następuje poprzez złożenie przez Thermoplast
pisemnego zamówienia oraz jego przyjęcie przez Dostawcę.
Dostawca jest zobowiązany do potwierdzania zamówienia w terminie 3 dni roboczych od daty
jego otrzymania. Jeżeli Dostawca nie doręczy Thermoplast potwierdzenia zamówienia
w powyższym terminie, to zamówienie uznaje się za przyjęte do realizacji i wiążące obie strony.
Przyjęcie zamówienia następuje poprzez potwierdzenie jego warunków przez Dostawcę
pisemnie, chyba, że strony obowiązują inne ustalenia pisemne (umowa o dostawy).
Zamówienia składane przez Thermoplast mogą być przyjęte wyłącznie bez zastrzeżeń.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Dostawcę, zamówienie uznaje się za wiążące, jedynie
po pisemnym potwierdzeniu przez Thermoplast takich modyfikacji.
§3 Wymogi i warunki realizacji dostaw

1.

Wymogi techniczne dostaw
a) Dostawca zobowiązuje się dostarczać do Thermoplast żądane ilości towaru zgodnie
z żądanymi datami dostaw oraz warunkami zakupu.
b) Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z opisem zawartym w zamówieniu, załączonymi
do niego specyfikacjami, dokumentacją techniczną, rysunkami technicznymi, itp.
c) Przedmiot umowy musi spełniać wymagania jakościowe zawarte w karcie technicznej
surowca / materiału, przede wszystkim w zakresie wymogów technologicznych (w przypadku
tworzyw i dodatków do tworzyw sztucznych), być wolny od wad prawnych, spełniać wymogi
bezpieczeństwa jak również ochrony środowiska.
d) Jeżeli na przedmiot dostawy ogólnie obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek
posiadania certyfikatów, aprobat oraz innych dokumentów, muszą być one dostarczone
do Thermoplast najpóźniej w dniu realizacji dostawy zamówienia.
e) Dostawa realizowana w ramach danego zamówienia powinna składać się możliwie
z jak najmniejszej ilości serii produkcyjnych, optymalnie z jednej.

f) Przekazywanie zamówienia osobom trzecim bez wcześniejszej zgody zamawiającego jest
niedozwolone i upoważnia zamawiającego do odstąpienia od umowy oraz żądania pokrycia
wszelkich powstałych szkód z tego tytułu.
2.

Termin realizacji
a) Terminy dostaw wynikają z zamówienia i jego potwierdzenia.
b) Jeżeli strony nie ustaliły terminu realizacji zamówienia, powinno być ono zrealizowane
w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty potwierdzenia jego przyjęcia.
c) Za zwłokę w realizacji zamówienia w stosunku do terminów określonych w ust. 2a) lub 2b)
Dostawca zapłaci na rzecz Thermoplast karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto
zamówienia za każdy dzień zwłoki (nie więcej niż 20% wartości netto zamówienia). W razie
poniesienia przez Thermoplast szkody z tytułu opóźnienia dostawy w wysokości
przekraczającej wysokość należnej kary umownej, jest on uprawniony do dochodzenia
na drodze sądowej odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach prawa cywilnego.
d) Przepis ust. 2c) nie znajduje zastosowania jeżeli opóźnienie jest wynikiem okoliczności,
za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności i o których Zamawiający został
poinformowany.

3.

Ceny
a) Cena zakupu jest określona w zamówieniu. Zamówienie może odwoływać się w tym zakresie
do wcześniejszej oferty Dostawcy lub jego aktualnego cennika.
b) Wszelkie zmiany cen w stosunku do ustalonych w zamówieniu, wymagają obustronnych
uzgodnień dokonanych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
c) Jeśli dostawca przyznał Thermoplast stałe upusty w stosunku do jego cen
podstawowych/katalogowych, mają one każdorazowo zastosowanie, zmniejszając
odpowiednio ceny ustalone na podstawie punktu 3a).

4.

Transport i dostawa
a) Jeżeli zamówienie nie zawiera innych ustaleń, wszystkie dostawy winny być dokonywane
w opakowaniu zgodnym ze specyfikacją i zamówieniem, a w przypadku braku ustaleń zgodnie
z obowiązującymi normami i standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Wszelkie
poniesione przez Thermoplast szkody będące skutkiem nieodpowiedniego opakowania
dostaw obciążają Dostawcę.
b) Każde opakowanie musi zawierać zamieszczone w czytelny sposób: numer zamówienia,
numer serii, ilość w opakowaniu, ciężar brutto i netto, lub specyfikacje podane
w wymaganiach technicznych.
c) Data dostawy podana w zamówieniu jest datą dostarczenia zamówienia do siedziby
Thermoplast. W przypadku odbioru zamówienia przez Thermoplast własnym środkiem
transportu, datą dostawy jest data zgłoszenia gotowości dostawy przez Dostawcę.
d) W przypadku dostaw transportem Dostawcy, transport realizowany jest na zasadzie DAP
(Incoterms 2010).
e) Dostawca zobowiązany jest dołączyć do każdej dostawy następujące dokumenty:
• Fakturę (z podanym numerem zamówienia Thermoplast,)
• List przewozowy (CMR, B/L, AWB, Lieferschein),

•

Ważny dokument dostawy zawierający numer zamówienia, datę zamówienia, numer
artykułu i jego opis, ilość, wagę, numer dostawcy i jego adres,
• Certyfikat analizy,
• Certyfikat eksportowy (jeżeli jest wymagany).
f) Przy opóźnieniu terminu dostawy Thermoplast jest upoważniony określić stosownie inny
rodzaj wysyłki. Powstające w związku z tym wyższe koszty transportu zostaną refakturowane
na Dostawcę.
5.

Faktura i warunki płatności
a) Dostawca obciąża Thermoplast fakturą wystawioną w terminie i na zasadach określonych
ogólnie obowiązującymi przepisami.
b) Faktury są płatne w terminie podanym w zamówieniu. Jeśli zamówienie nie określa terminu
płatności faktury są płatne w terminie 90 dni od daty dostawy lub wykonania usługi.
c) Dostawca ponosi wobec Thermoplast odpowiedzialność odszkodowawczą za wystawienie
faktury niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatkowymi,
w szczególności z tytułu niemożności odliczenia przez Thermoplast naliczonego podatku VAT.
d) Dostawca odpowiada za prawidłowe wystawienie faktury VAT. Jeśli Dostawca wystawi
nieprawidłową fakturę Kupujący ma prawo wstrzymać zapłatę kwoty wynikającej
z tej faktury, do czasu otrzymania prawidłowej faktury lub noty korygującej. Uważa
się że Thermoplast w takim wypadku nie pozostaje w zwłoce z zapłatą i nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za zapłatę w późniejszym terminie.
§4 Gwarancja

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wady wyrobów lub ewentualne
niezgodności z zaakceptowaną specyfikacją.
Na przedmiot dostawy Dostawca udziela Thermoplast co najmniej 24 miesiące gwarancji.
Okres gwarancji dla Thermoplast jest tożsamy z okresem gwarancji udzielonym Dostawcy przez
producenta przedmiotu dostawy bądź kontrahenta dostawcy, o ile ten ostatni okres jest dłuższy
od określonego powyżej.
W ramach gwarancji Dostawca wymieni Thermoplast wadliwy przedmiot dostawy bądź jego
część na nowy, bądź dokona naprawy według wyboru Thermoplast. Przystąpienie do usunięcia
wady musi nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia
roszczenia gwarancyjnego przez Thermoplast.
W razie zwłoki w przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej, a także w razie nie dokonania
wymiany przedmiotu dostawy w terminie 7 dni od wezwania, Thermoplast ma prawo zlecenia
naprawy osobie trzeciej, bądź dokonania zakupu zastępczego, z prawem obciążenia Dostawcy
poniesionymi z tego tytułu kosztami.
Towar dostarczony niezgodnie z warunkami umowy będzie odesłany na koszt Dostawcy. Jeżeli
dostawy powtórnie nie będą zrealizowane zgodnie z umową, wówczas Thermoplast ma prawo
odstąpić od umowy, a wszelkimi kosztami z tego tytułu obciążyć Dostawcę.
Dostawca gwarantuje, że producent towaru będzie z wyprzedzeniem informował Thermoplast
w formie pisemnej o istotnych zmianach w procesie produkcji danego surowca / materiału,
jak również bezzwłocznie informował o istotnych odchyleniach w procesie produkcji mogących
mieć negatywny wpływ na jakość dostarczanego surowca / materiału.

§5 Reklamacje
1.

2.

3.

4.

Wszelkie roszczenia reklamacyjne, dotyczące braków, jakości, straty, uszkodzeń lub zwłoki
w dostawie towaru będą sporządzane w formie pisemnej i dostarczane listem poleconym,
pocztą kurierską, mailem lub faksem.
W przypadku opóźnienia w dostawie towarów Dostawca jest zobowiązany do zapłacenia
Thermoplast kary w wysokości 0,1% wartości netto niedostarczonych towarów za każdy dzień
opóźnienia. Płatność kar nie zwalnia Dostawcy z obowiązku dostarczenia towarów
i Thermoplast ma prawo ustalić ostateczny termin dostarczenia towarów w możliwie
najkrótszym czasie. Jeżeli Dostawca nie zrealizuje dostawy w dodatkowym czasie, Thermoplast
ma prawo odstąpić od umowy, a wszelkimi kosztami z tego tytułu obciążyć Dostawcę. Zapłata
kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Thermoplast odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Jeżeli towary dostarczone nie odpowiadają warunkom umowy, Thermoplast może wystąpić do
Dostawcy o obniżenie ceny. W przypadku stwierdzenia wady jakościowej Thermoplast zwróci
towary Dostawcy na jego koszt, zaś Dostawca będzie zobowiązany według wyboru Thermoplast
albo do dostarczenia towarów wolnych od wad, pokrywając wszystkie koszty z tym związane
lub do zwrotu Thermoplast ceny zapłaconej za reklamowane towary, jak również do pokrycia
wszystkich strat i kosztów doznanych przez Thermoplast, w tym poniesionych kosztów utylizacji
wadliwego towaru.
W przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wypełnienia jej postanowień pomimo
pisemnego wezwania Sprzedającego przez Thermoplast do usunięcia naruszeń, Thermoplast
ma prawo do odstąpienia od umowy i zakupienie towarów u innego dostawcy obciążając
Dostawcę ewentualną różnicą cen.
§6 Aspekt środowiskowy i BHP

1. Produkt lub usługa muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów z zakresu Ochrony
Środowiska i BHP. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć pełną dokumentację użytkową wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie dokumentów środowiskowych. W przypadku
zakupów substancji lub preparatów chemicznych wymagane jest wcześniejsze dostarczenie
aktualnej karty charakterystyki (msds) substancji lub preparatu chemicznego i/lub atest
msds@thermoplast.com.pl
oraz
Państwowego
Zakładu
Higieny
na
adres
zakupy@thermoplast.com.pl

§7 Odstąpienie od umowy i wykonanie umowy
1.

2.

W przypadku zwłoki Dostawcy w dostarczeniu przedmiotu zakupu przekraczającego 1/3
uzgodnionego okresu realizacji zamówienia (okres od potwierdzenia przyjęcia zamówienia
do wpływu umownego terminu jego realizacji) Thermoplast ma prawo do jednostronnego
odstąpienia od umowy i dokonania zakupu zastępczego u innego dostawcy.
W przypadku dokonania zakupu zastępczego, o którym mowa powyżej Thermoplast ma prawo
obciążenia Dostawcy ewentualną różnicą ceny zakupu.

§8 Poufność
1.

2.
3.

Wszelkie informacje, specyfikacje oraz technologie ujawnione w związku z realizacją zamówienia
będą traktowane jako poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów związanych
z wykonaniem umowy po rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
Dostawca jest zobowiązany traktować wszystkie zamówienia i związane z nimi sprawy handlowe
i techniczne jako poufne.
O powiązaniach handlowych z Thermoplast można wspominać w reklamie tylko, jeżeli
Thermoplast wyrazi na to zgodę pisemną.
§9 Siła wyższa

1.

2.

W rozumieniu niniejszych OWZ „Siła Wyższa” oznacza wszelkie zdarzenia zewnętrzne, których
strony nie mogły przewidzieć oraz którym nie mogły zapobiec, w szczególności wojnę, zamieszki,
powstanie, pożar, eksplozję, powódź lub inne klęski naturalne lub ograniczenia rządowe.
Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej strony za jakiekolwiek
szkody z tytułu niewykonania lub opóźnienia wykonania zobowiązań wynikających z zawartej
umowy / zamówienia / zlecenia z powodu zaistnienia siły wyższej pod warunkiem, że strona
ponosząca skutki siły wyższej natychmiast poinformuje drugą stronę o wystąpieniu okoliczności
uniemożliwiających lub opóźniających wykonanie jej zobowiązań.
§10 Prawo właściwe

1.
2.

Do oceny skutków prawnych umowy zawartej na podstawie niniejszych OWZ stosuje się prawo
polskie.
W kwestiach nie uregulowanych w zamówieniu oraz niniejszych OWZ zastosowanie znajdują
odpowiednie przepisy prawa polskiego.

