Ogólne Warunki Zakupu dla firm grupy Barlinek
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Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (dalej zwane „Warunkami”) mają
zastosowanie do dostawy towarów i usług dla Firm Grupy Barlinek
tj. odpowiednio Barlinek SA, Barlinek Inwestycje Sp. z o.o., TOV
Barlinek Invest, S.C. Barlinek Romania SA (zwanych dalej
odpowiednio „Towarami” lub „Usługami” i „Firma Grupy Barlinek.”)
przez Dostawcę na podstawie Zamówienia. Warunki nie mają
zastosowania odpowiednio w całości lub części, jeżeli Dostawca i
Firma grupy Barlinek zawarli odrębną Umowę o Dostawę Towarów
lub Świadczenie Usług, w której wyłączyli zastosowanie Warunków.
Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, określone w niniejszych
Warunkach postanowienia dotyczące dostawy Towarów mają
odpowiednio zastosowanie do świadczenia usług, sprzedaży lub
wykonywania prac (dzieła) dla Firmy Grupy Barlinek przez Dostawcę.
Dostawca ma obowiązek zamieszczać we wszystkich dokumentach,
specyfikacjach, na opakowaniach i fakturach numer Zamówienia,
opis dostarczonych towarów oraz miejsce ich przeznaczenia. Towary
muszą być wyposażone w niezbędne dokumenty przewozowe oraz
inne, wymagane przepisami miejsca dostawy lub wykonania, opisy
Towarów, jak również nazwę producenta.
Towary zostaną dostarczone do miejsca podanego w Zamówieniu na
koszt i ryzyko Dostawcy, chyba że Strony umówiły się inaczej.
Dostawę uważa się za dokonaną w momencie zaakceptowania
Towarów w formie pisemnej przez Firmę Grupy Barlinek lub jej
upoważnionego przedstawiciela poprzez podpisania odpowiednio
Protokołu Odbioru, Dostawy lub wykonania Usługi.
Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej cena obejmuje całość kosztów
dostawy i opakowania. Podstawą do wystawienia faktury jest
potwierdzenie dostawy Towaru lub wykonanie Usługi wraz
z przekazaniem Zamawiającemu wymaganych Zamówieniem
dokumentów.
i) „Termin Płatności” jest określony w Zamówieniu jako liczba dni od
daty doręczenia Firmie Grupy Barlinek faktury lub rachunku
potwierdzających dostawę Towaru lub wykonanie Usługi.
ii) Terminem Płatności dla spółki Barlinek SA jest: suma określonej
w Zamówieniu liczby dni od daty doręczenia faktury lub rachunku
potwierdzających dostawę Towaru lub wykonanie Usługi oraz dni
przypadających od tego terminu do najbliższego czwartku albo
najbliższego dnia roboczego przypadającego po tym czwartku (w
przypadku gdy czwartek jest dniem ustawowo wolnym od pracy)
jako dnia realizacji płatności, z zastrzeżeniem, że dla Dostawców
będących mikro, małymi albo średnimi przedsiębiorcami w
rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z
17 czerwca 2014r. ustanawiającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108
Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014 str. 1 z późn. zm.) Termin
Płatności nie może przekroczyć 60 dni od daty doręczenia faktury lub
rachunku potwierdzających dostawę Towaru lub wykonanie Usługi.*
iii) Terminem płatności dla spółki Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. jest:
suma określonej w Zamówieniu liczby dni od daty doręczenia faktury
lub rachunku potwierdzających dostawę Towaru lub wykonanie
Usługi oraz dni przypadających od tego terminu do najbliższej środy
albo najbliższego dnia roboczego przypadającego po tej środzie (w
przypadku gdy środa jest dniem ustawowo wolnym od pracy) jako
dnia realizacji płatności, z zastrzeżeniem, że dla Dostawców
będących mikro, małymi albo średnimi przedsiębiorcami w
rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z
17 czerwca 2014r. ustanawiającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108
Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014 str. 1 z późn. zm.) Termin
Płatności nie może przekroczyć 60 dni od daty doręczenia faktury lub
rachunku potwierdzających dostawę Towaru lub wykonanie Usługi.*
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Dostawca gwarantuje, że jakość, ilość i opis Towarów lub Usług
odpowiadają Zamówieniu. Wszelkie zmiany w Zamówieniu będą
skuteczne tylko po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Dostawcą.
Dostawca gwarantuje, że dostarczone Towary nie mają wad
fizycznych i prawnych oraz zostały wyprodukowane zgodnie ze
specyfikacjami, z którymi Firma Grupy Barlinek zapoznała Dostawcę,
jak również ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa oraz
normami obowiązującymi w państwie będącym siedzibą Firmy
Grupy Barlinek (w zakresie, w jakim normy nie są modyfikowane
przez Specyfikację Firmy Grupy Barlinek lub jej Zamówienie).
Maszyny, urządzenia, podzespoły i elementy bezpieczeństwa
dostarczone przez Dostawcę muszą posiadać: deklarację zgodności
UE (w języku polskim) na dany wyrób z określonymi normami i
dyrektywami, które spełnia wyrób, trwałe oznakowanie symbolem
CE (nie dotyczy elementów bezpieczeństwa) i dokumentację
technicznoruchową (DTR) sporządzoną w języku urzędowym
państwa będącego siedzibą Firmy Grupy Barlinek.
Firma Grupy Barlinek ma prawo do odmowy przyjęcia Towarów lub
odbioru wykonania Usług jeżeli zostaną one dostarczone: a) w innym
terminie niż wskazuje data określona w Zamówieniu, b) w ilościach
innych niż ilość określona w Zamówieniu, c) w stanie jakościowym
lub opakowaniu nie odpowiadającym postanowieniom Zamówienia
lub Warunków. Odmowa przyjęcia Towarów odbioru wykonania
Usług nie wyłącza prawa Firmy Grupy Barlinek do dochodzenia
uprawnień za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie
zobowiązania jak również prawa do odstąpienia od umowy, z
którego Firma Grupy Barlinek może skorzystać w terminu 90 dni od
daty zaistnienia podstawy do odstąpienia, w szczególności upływu
terminu do dostawy Towaru lub wykonania Usługi.
W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień
Zamówienia, koszty dostawy związane ze zwrotem Towarów
obciążają Dostawcę.
Dostawca zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji
dotyczących działalności prowadzonej przez Firmę Grupy Barlinek
lub którąkolwiek ze stowarzyszonych z nim spółek i nie
wykorzystywać ich do celów innych niż wykonanie Zamówienia.
Zobowiązania te pozostają ważne po wykonaniu Zamówienia lub
ustaniu umowy. Jeżeli Dostawca zostanie zobowiązany przez
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub żądanie Organu do
ujawnienia jakiejkolwiek informacji dotyczącej działalności
prowadzonej przez Firmę Grupy Barlinek lub którąkolwiek ze
stowarzyszonych z nim spółek, zawiadomi o tym Firmę Grupy
Barlinek i będzie współpracować z Firmą grupy Barlinek w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia do minimum negatywnych
skutków ujawnienia takich informacji.
Dostawca zapłaci Firmie Grupy Barlinek odszkodowanie za wszelkie
szkody wynikające z naruszenia postanowień Zamówienia i
Warunków, m.in. wypłaci odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności
za produkt (Towar, Usługę) jak również naprawi wszelkie szkody
wyrządzone w związku lub przy okazji realizacji Zamówienia.
Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku
niedotrzymania terminu realizacji Zamówienia – w wysokości 1 %
kwoty wynagrodzenia określonego w treści Zamówienia, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia w jego realizacji. Nie wyłącza to
odpowiedzialności Dostawca na zasadach ogólnych.
Dostawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do potrącenia
przysługujących Zamawiającemu kar umownych z kwoty należnego
mu wynagrodzenia.
Dostawca gwarantuje, że dostarczenie Towarów, ich posiadanie lub
jakiekolwiek wykorzystanie, jak również wykonania Usług nie
narusza praw osób trzecich. Dostawca natychmiast zapłaci Firmie
Grupy Barlinek odszkodowanie za szkody związane z roszczeniami
podniesionymi przez osobę trzecią.
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15. Jeśli strony wyraźnie inaczej nie postanowią wszelkie prawa
własności przemysłowej lub autorskie prawa majątkowe do
wyprodukowanych lub dostarczonych Towarów, projektu lub
opracowania przygotowanego dla Firmy Grupy Barlinek w ramach
Zamówienia przysługiwać będą Firmie Grupy Barlinek, a Dostawca,
w granicach dozwolonych przez obowiązujące prawo, podejmie
wszelkie czynności niezbędne do przeniesienia na Firmę Grupy
Barlinek tych praw.
16. Firma grupy Barlinek może wypowiedzieć Zamówienie/odstąpić od
Zamówienia w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku istotnego naruszenia Zamówienia lub Warunków przez
Dostawcę. Firma Grupy Barlinek może skorzystać w terminu 90 dni
od daty zaistnienia podstawy do odstąpienia.
17. Dostawca udziela Firmie Grupy Barlinek 24 miesięcznej gwarancji
jakości na wyprodukowane lub dostarczone Towary lub Usługi. Czas
usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji wynosi 10 dni od
daty zgłoszenia. Zgłoszenia mogą być dokonywane w formie
elektronicznej – maila lub faxem.
18. Przeniesienie wierzytelności na osobę trzecia nie może nastąpić bez
zgody Firmy Grupy Barlinek.
19. Dostawca oświadcza i zapewnia, że:
a) na Dostawcę (w tym również na żadnego z członków jego
organów zarządzających, nadzorujących lub prokurentów) ani
na żaden podmiot powiązany z Dostawcą kapitałowo,
bezpośrednio lub pośrednio (w tym również na żadnego z
członków organów zarządzających, nadzorujących lub
prokurentów takiego podmiotu powiązanego), nie zostały
nałożone
żadne sankcje gospodarcze Unii Europejskiej,
Rzeczypospolitej Polskiej, Stanów Zjednoczonych, Organizacji
Narodów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii;
b) Produkty sprzedawane przez Dostawcę na rzecz kupującego
nie są objęte jakimikolwiek sankcjami krajowymi lub
międzynarodowymi, w szczególności sankcjami gospodarczymi
Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej,
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych;
c)
Produkty sprzedawane przez Dostawcę na rzecz kupującego
nie pochodzą z krajów lub regionów objętych jakimikolwiek
sankcjami krajowymi lub międzynarodowymi, w szczególności
sankcjami
gospodarczymi
Organizacji
Narodów
Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów
Zjednoczonych;
d) Dostawca bezpośrednio lub pośrednio, nie nabywa żadnych
produktów lub nie korzysta z usług wykorzystywanych w
dostawach produktów lub realizacji usług na rzecz kupującego
od podmiotu, wobec którego są nałożone jakiekolwiek sankcje
krajowe lub międzynarodowe, w szczególności sankcje
gospodarcze Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii
Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych;
e) Dostawca nie działa w jakikolwiek inny sposób z naruszeniem
jakichkolwiek sankcji krajowych lub międzynarodowych, w
szczególności sankcji gospodarczych Organizacji Narodów
Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów
Zjednoczonych.
20. Firma Grupy Barlinek może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem
natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem w przypadku gdy
Dostawca naruszył którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w
ust. 19 powyżej.
21. Zamówienie i Warunki podlegają prawu państwa będącego siedzibą
Firmy Grupy Barlinek. Wszelkie spory związane z Zamówieniem i
Warunkami zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby
Firmy Grupy Barlinek składającej dane Zamówienie

22. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w Zamówieniu i niniejszych
Warunkach wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
*dotyczy transakcji handlowych których stronami są przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej

