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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU 
 

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu określają warunki na jakich Kupujący nabywa Towary i Usługi. Jakiekolwiek ogólne warunki sprzedaży wskazane w wycenie, fakturze czy w inny sposób przez 
Sprzedawcę nie są wiążące dla Kupującego, chyba że Kupujący wyrazi na nie wyraźną zgodę na piśmie. Warunki określone w zamówieniu Kupującego oraz niniejszych Ogólnych Warunkach 
Zakupu stanowią wyłączną umowę między stronami, bez żadnych innych wyraźnych lub dorozumianych postanowień lub oświadczeń, w odniesieniu do przedmiotu umowy. Pisemne 
potwierdzenie przez Sprzedawcę, rozpoczęcie świadczenia Usług lub wysyłka Towarów stanowią całkowitą i bezwarunkową akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu Kupującego. 
1. MODYFIKACJA LUB ANULOWANIE ZAMÓWIENIA: Anulowanie, modyfikacja lub wypowiedzenie (odstąpienie) przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego  lub któregokolwiek z niniejszych 
warunków nie będą skuteczne bez wyraźnej, pisemnej zgody Kupującego. Zamówienia Kupującego nie podlegają modyfikacjom z uwagi na jakikolwiek sposób postępowania lub zwyczaje 
handlowe. Kupujący może dokonać zmian w rysunkach, specyfikacjach, ilościach, harmonogramach dostaw, usługach lub metodach wysyłki lub pakowania dowolnego przedmiotu w dowolnym 
momencie poprzez pisemne polecenie zmiany. Jeśli jakakolwiek taka zmiana spowoduje opóźnienie lub zmianę kosztów dla Sprzedającego, odpowiednia korekta zamówienia może zostać 
dokonana, jeśli Sprzedający powiadomi Kupującego w ciągu 20 dni od daty polecenia zmiany o wyższych kosztach lub opóźnieniu, w przeciwnym razie uznaje się, że Sprzedający wyraził zgodę 
na polecenie zmiany. Sprzedający nie rozpocznie ani nie będzie kontynuował prac, dopóki Sprzedający nie powiadomi Kupującego o takiej zmianie kosztów lub zmianie terminu wykonania, a 
Kupujący nie wyrazi pisemnej zgody. Kupujący może w dowolnym momencie wypowiedzieć zamówienie w odniesieniu do całości lub części niedostarczonych Towarów i/lub Usług poprzez 
przesłanie Sprzedawcy zmienionego zamówienia. Kupujący zapłaci Sprzedającemu uzasadnione koszty poniesione przed wypowiedzeniem, które nie mogą zostać odzyskane w normalnym toku  
działalności, a Towary nie są typowymi towarami w ofercie Sprzedającego i zostały wyszczególnione w pisemnym roszczeniu dostarczonym Kupującemu przez Sprzedającego w ciągu 30 dni od 
wypowiedzenia; pod warunkiem jednak, że w żadnym wypadku koszty te nie przekroczą ceny zakupu określonej w zamówieniu.  
Niezależnie od powyższego, oprócz wszystkich innych uprawnień, które Kupującemu przysługują z mocy prawa, w żadnym wypadku Kupujący nie będzie zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu 
takich kosztów, jeśli Kupujący wypowie zamówienie w związku z naruszeniem umowy przez Sprzedającego.  
Żadne wypowiedzenie nie zwalnia Kupującego ani Sprzedającego z ich zobowiązań dotyczących Towarów dostarczonych zgodnie z zamówieniem przed wypowiedzeniem.  
2. SPRAWDZENIE; AKCEPTACJA: Kupujący ma prawo do sprawdzenia i przetestowania Towarów w dowolnym momencie podczas produkcji i  przed wysyłką oraz do końcowej kontroli w 
rozsądnym czasie po przybyciu do ostatecznego miejsca przeznaczenia. Jeżeli przed ostateczną kontrolą jakiekolwiek Towary okażą się wadliwe lub niezgodne ze specyfikacją, Kupujący może 
ich nie przyjąć i zażądać od Sprzedającego poprawienia ich bez opłat lub kosztów dla Kupującego albo zażądać dostarczenia takich Towarów po odpowiednio obniżonej cenie. Towary uważa 
się za odebrane po ostatecznej kontroli przez Kupującego. Dokonanie lub niedokonanie jakiejkolwiek kontroli, płatności lub przyjęcie Towarów w żaden sposób nie narusza prawa Kupującego 
do odrzucenia Towarów niezgodnych ani do skorzystania z jakichkolwiek innych środków prawnych, do których Kupujący może być uprawniony, niezależnie od wiedzy Kupującego o 
niezgodność, jej istotności lub łatwości jej wykrycia. Według uznania Kupującego, Towary niezgodne zostaną zwrócone Sprzedającemu na jego koszt i ryzyko (w tym koszty transportu i obsługi). 
3. CENA: Ceny określone w zamówieniu nie podlegają podwyższeniu, chyba że Kupujący wyrazi na to wyraźną zgodę na piśmie. Za pakowanie nie będą pobierane żadne opłaty, chyba że w 
zamówieniu określono inaczej. O ile nie określono inaczej, cena obejmuje wszystkie należne podatki obowiązujące w dniu złożenia zamówienia. W przypadku wprowadzenia nowych podatków 
lub uchylenia podatków lub zmiany stawek podatkowych, cena zostanie odpowiednio skorygowana. Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego o takiej zmianie. 
4. WARUNKI DOSTAWY; RYZYKO PRZYPADKOWEJ UTRATY: Termin dostawy ma zasadnicze znaczenie dla Kupującego. Jeżeli dostawa jest opóźniona i nie zostanie dotrzymany określony termin 
dostawy z powodu zdarzeń lub przyczyn innych niż te wymienione w punkcie „Siła wyższa”, Kupujący ma prawo anulować część lub całość zamówienia bez dalszych zobowiązań wobec 
Sprzedającego. W takim wypadku Kupujący ma prawo złożyć całość lub część zamówienia u innego dostawcy( -ów) bez powiadomienia, a wszelki wynikający z tego wzrost kosztów dla 
Kupującego zostanie zapłacony przez Sprzedającego. O ile nie zaznaczono inaczej, warunki dostawy to F.C.A. miejsce przeznaczenia wskazane do dostawy przez Kupującego na zamówieniu. 
Tytuł własności przechodzi z chwilą akceptacji przez Kupującego zgodnie z punktem 2 powyżej. 
5. SIŁA WYŻSZA: Sprzedający nie ponosi winy za opóźnienie w dostawie Towarów lub Usług wyłącznie z przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Sprzedającego, takich jak ograniczenia 
nałożone przez jakiekolwiek przepisy rządowe, embarga, zamieszki, burze, pożary, wypadki, wojna, akt terroryzmu, opóźnienie w  transporcie lub niemożność uzyskania niezbędnej siły roboczej, 
materiałów lub dostępu do obiektów produkcyjnych. Jeśli takie opóźnienie trwa przez nierozsądnie długi czas, część lub całość  zamówienia może zostać anulowana według uznania Kupującego, 
a Kupujący nie będzie miał żadnych zobowiązań wobec Sprzedającego w odniesieniu do tak anulowanej części lub całości zamówienia.  
6. GWARANCJE: Sprzedający wyraźnie gwarantuje, że Towary i/lub Usługi będą zgodne ze wszystkimi próbkami, specyfikacjami, rysunkami lub innymi opisami dostarczonymi przez Kupującego, 
będą wolne od wad oraz będą wykonane prawidłowo w zakresie wykonania oraz z niewadliwego materiału, będą nadawały się do sprzedaży, będą odpowiednie i wystarczające do zamierzonych 
zastosowań i przeznaczenia oraz będą zgodne z wszelkimi zwyczajowymi gwarancjami związanymi z korzystaniem, a jeśli są wykonane zgodnie z projektem Sprzedającego, będą wolne od wad 
konstrukcyjnych. Takie gwarancje będą obowiązywać po dostawie i nie będą uważane za uchylone z powodu przyjęcia przez Kupującego lub dokonania jakiejkolwiek płatności za jakiekolwiek 
Towary i/lub Usługi, i obejmują Kupującego i jego cesjonariuszy oraz klientów Kupującego. Sprzedający zobowiązuje się wymienić lub naprawić, bez kosztów dla Kupującego, wszelkie Towary 
i/lub Usługi niezgodne z powyższymi wymaganiami, niezwłocznie po powiadomieniu przez Kupującego. W przypadku, gdy Sprzedający nie naprawi lub nie wymieni Towarów i/lub Usług w 
odpowiednim czasie, Kupujący może naprawić lub wymienić takie Towary i/lub Usługi i obciążyć Sprzedającego kosztami. Niniejsza gwarancja i uprawnienia Kupującego stanowią uzupełnienie 
i nie ograniczają żaden sposób wszelkich innych gwarancji i praw udzielonych przez Sprzedawcę lub wynikających z przepisów prawa, w szczególności rękojmi. 
7. NARZĘDZIA: Jeżeli cena obejmuje koszt jakichkolwiek narzędzi, projektów, wzorów, matryc, przyrządów, osprzętu, specjalnych maszyn, rysunków itp. („Narzędzia”) nabytych w celu realizacji 
zamówienia, takie Narzędzia będą wyłączną własnością Kupującego i Sprzedający będzie z nimi postępował zgodnie z zaleceniami Kupującego. Narzędzia dostarczone przez Kupującego będą i 
pozostaną wyłączną własnością Kupującego, będą podlegały zwrotowi w dowolnym momencie na żądanie Kupującego, bez dodatkowych kosztów dla Kupującego i nie będą używane do 
produkcji jakichkolwiek artykułów innych niż wyraźnie zamówione przez Kupującego. 
8. NARUSZENIE: Sprzedający zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Kupującego i następców prawnych Kupującego, jego cesjonariuszy, spółki zależne, członków kierownictwa, przedstawicieli, 
pracowników, klientów i agentów przed wszelkimi stratami, szkodami lub wydatkami (w tym opłatami i kosztami prawnymi), odpowiedzialnością, roszczeniami, powództwami dotyczącymi 
jakiegokolwiek faktycznego lub domniemanego naruszenia patentu, znaku towarowego, prawa własności intelektualnej, produktu lub innych praw w związku ze sprzedażą lub użytkowaniem 
Towarów i/lub Usług objętych zamówieniem. 
9. ODSZKODOWANIE: Sprzedający zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Kupującego, jego następców, cesjonariuszy, dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników 
i przedstawicieli Kupującego przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, kosztami lub wydatkami bez względu na ich charakter lub przyczynę (w tym honorariami prawników i 
kosztami) wynikającą z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Sprzedającego, w tym między innymi wad projektowych, produkcyjnych lub innych atrybutów sprzedawanych przedmiotów 
lub prac wykonanych przez Sprzedającego lub jego przedstawicieli, w tym w mieniu Kupującego, także będącym w posiadaniu Sprzedającego. Powyższe obejmuje, bez ograniczeń, obrażenia 
lub szkody na osobie lub rzeczowe Kupującego, Sprzedającego lub jakiejkolwiek osoby trzeciej oraz ich odpowiednich pracowników, przedstawicieli i niezależnych podwykonawców. Intencją 
stron jest, aby Kupujący nie ponosił żadnego ryzyka ani odpowiedzialności przez złożenie zamówienia. 
W ŻADNYM WYPADKU KUPUJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC SPRZEDAJĄCEGO ZA JAKIEKOLWIEK WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE SZKODY, CZY WYNIKAJĄCE Z (A) ROSZCZEŃ 
OSÓB TRZECICH WOBEC SPRZEDAJĄCEGO LUB (B) NARUSZENIA UMOWY LUB PRAWA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO, CZYNU NIEDOZWOLONEGO SPRZEDAJĄCEGO,  W ODNIESIENIU DO WSZELKICH 
ZOBOWIĄZAŃ, CZYNNOŚCI LUB ZAŁOŻEŃ ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z ZAMÓWIENIEM. 
10. CESJA: Żadne ze zobowiązań Sprzedającego wynikające z zamówienia nie zostanie scedowane ani zlecone podwykonawcom bez uprzedniej, pisemnej zgody Kupującego. 
11. OBOWIĄZUJĄCE PRAWA: Wszystkie zamówienia, sprzedaż oraz niniejsze warunki podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem polskich norm kolizyjnych. Postanowienia 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie mają zastosowania. Sprzedający zgadza się, że wykonując umowę, będzie przestrzegać wymagań 
wszystkich przepisów prawa, zasad i nakazów. Sprzedający dostarczy, na żądanie Kupującego, wszelkie niezbędne dokumenty w celu wykazania zgodności działania z obowiązującymi przepisami 
prawa. Sprzedający zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Kupującego i jego następców prawnych, cesjonariuszy, funkcjonariu szy, pracowników i przedstawicieli przed wszelkimi stratami, 
szkodami, odpowiedzialnością, kosztami lub wydatkami (w tym honorariami prawników i kosztami) wynikającymi z naruszenia przez Sprzedającego obowiązującego prawa. 
12. ROZDZIELNOŚĆ: Nieważność lub niewykonalność z jakiegokolwiek powodu jakiejkolwiek części niniejszych Warunków nie narusza ani nie wpływa na ważność lub wykonalność 

pozostałych. 

13. PODWYKONAWCY: Sprzedawca jest odpowiedzialny za przekazywanie wymagań swoim podwykonawcom w zakresie ich wkładu w zgodność produktu lub usługi, ich wkładu w 

bezpieczeństwo produktu lub usługi oraz znaczenia etycznego postępowania. 
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