OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG

"Kern-Liebers Poland Sp. z o.o." sp. k.
ul. Partyzantów 4
42-300 Myszków, Polska

§ I Postanowienia ogólne
1. Pojęcia użyte w niniejszych ogólnych warunkach zakupu towarów i usług oznaczają:
Kupujący: "Kern-Liebers Poland Sp. z o.o." sp. k. z siedzibą w Myszkowie przy ul. Partyzantów 4,
42-300 Myszków, wpisana do krajowego rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie,
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357999
Sprzedawca: Każdy podmiot zbywający towary lub świadczący usługi na rzecz Kupującego
Zamówienie Zakupu: zamówienie złożone Sprzedawcy przez Kupującego w odpowiedzi na
zapytanie o cenę lub bez takiego zapytania, zawierające dane Stron, przedmiot sprzedaży, cenę
sprzedaży, do którego załączono Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług Sprzedawcy lub
wskazany został adres strony internetowej, na której je zamieszczono
Potwierdzenie Zamówienia Zakupu: potwierdzenie zamówienia na Towar i/lub Usługę złożone
Kupującemu przez Sprzedawcę; Jeśli potwierdzenie zostało złożone w odpowiedzi na Zamówienie
Zakupu, powinno zawierać numer Zamówienia Zakupu. Sprzedający potwierdzając zamówienie
Kupującego jednocześnie akceptuje Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług Sprzedawcy, chyba
ze strony postanowią inaczej
Umowa: umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym w oparciu o Zamówienie Zakupu,
Zamówienie Zakupu i Potwierdzenie Zamówienia Zakupu lub umowę handlową

Towar: wszelkie dobra materialne, rzeczy ruchome, surowce, energia i prawa, (w tym konieczne
materiały dodatkowe, dokumentacja, certyfikaty, instrukcje i gwarancje)
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Usługa: wszelkie usługi oraz związane z nimi świadczenia których sprzedaż stanowi przedmiot
Umowy
Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług lub OWZ: niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i
Usług (Dalej: Ogólne Warunki Zakupu / OWZ)
Strony: Sprzedawca i Kupujący
2. Ogólne warunki zakupu określają zasady nabywania Towarów i/lub Usług przez :
"Kern-Liebers Poland Sp. z o.o." sp. k. z siedzibą w Myszkowie
3. Do wszystkich ofert składanych Kupującemu, ofert składanych przez Kupującego oraz Umów
zakupu Towarów i/lub Usług zawieranych przez Kupującego wyłączne zastosowanie mają
OWZ Kupującego. Wyłącza się stosowanie do Umowy wzorców umownych, którymi posługuje
się Sprzedawca, chyba że Strony postanowią inaczej na piśmie. Wszelkie odmienne ogólne
warunki zakupu lub sprzedaży pochodzące od Sprzedawcy, które nie zostaną przez
Kupującego wyraźnie w sposób pisemny zaakceptowane nie są wiążące dla Kupującego.
4. W razie sprzeczności postanowień Ogólnych Warunków Zakupu z postanowieniami umowy
handlowej pierwszeństwo mają postanowienia umowy handlowej.
5. Przystępując do wykonania Umowy Sprzedawca wyraża zgodę na obowiązywanie niniejszych
Ogólnych Warunków Zakupu.

§ II Zamówienia i warunki zawarcia umowy
1. Dostawa jakichkolwiek Towarów i/lub Usług do Kupującego musi być przedmiotem
Zamówienia Zakupu.

2. Sprzedawca zobowiązany jest do Potwierdzenia Zamówienia Zakupu w terminie 2 dni
roboczych od daty jego otrzymania. W przypadku braku doręczenia Kupującemu
Potwierdzenia Zamówienia Zakupu w powyższym terminie, Zamówienie Zakupu złożone przez
Kupującego jest wiążące, chyba, że Strony postanowią inaczej na piśmie.
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3. Zamówienia Zakupu oraz Potwierdzenia Zamówienia Zakupu muszą być składane w formie
pisemnej, listem poleconym, pocztą kurierską, mailem lub faksem. Ustne oświadczenia nie
wiążą Stron dopóki nie zostaną potwierdzone w jeden ze wskazanych wyżej sposobów.
4. Poza przypadkami, w których pomiędzy Stronami prowadzone są negocjacje w celu zawarcia
umowy handlowej, do zawarcia Umowy dochodzi poprzez złożenie przez Kupującego
Zamówienia Zakupu zawierającego dane Stron, przedmiot zamówienia, ilość oraz oferowaną
cenę zakupu wraz z OZU i złożenie – w odpowiedzi na Zamówienie Zakupu – Potwierdzenia
Zamówienia Zakupu odnoszącego się do tego Zamówienia na przykład poprzez wskazanie
numeru Zamówienia Zakupu oraz oświadczenie, iź Ogólne Warunki Zakupu Kupującego
zostały doręczone Sprzedawcy przed zawarciem Umowy. Mimo braku oświadczenia, OWZ
obowiązują, jeśli Zamówienie Zakupu zawiera wskazanie adresu strony internetowej, na której
zamieszczono OWZ. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą złożenia Potwierdzenia
Zamówienia Zakupu przez Sprzedawcę.
5. Zamówienie Zakupu składane przez Kupującego może być przyjęte wyłącznie bez zastrzeżeń.
W wypadku złożenia zastrzeżeń lub modyfikacji Zamówienia Zakupu przez Sprzedawcę
Umowa dochodzi do skutku po złoceniu przez Kupującego Zamówienia Zakupu
uwzględniającego modyfikacje wynikające z treści Zamówienia lub po pisemnym
potwierdzeniu przez Kupującego potwierdzenia Zamówienia Zakupu zawierającego
modyfikacje.
6. Zamówienie Zakupu składane przez Kupującego może być odwołane przed zawarciem
Umowy, jeśli oświadczenie o odwołaniu zostało złożone Sprzedawcy przed założeniem przez
niego Potwierdzenia Zamówienia Zakupu.
7. Do Ofert składanych drogą elektroniczną nie mają zastosowania przepisy art. 66¹ § 1-3
kodeksu cywilnego.

8. Ogólne Warunki Zakupu doręcza się wraz z Zapytaniem Ofertowym lub Zamówieniem
Zakupu. Jeśli niniejszych warunków nie doręczono w sposób wskazany w zdaniu
poprzedzającym obowiązują Ogólne Warunki Zakupu zamieszczone na stronie internetowej
www.kern-liebers.de lub wskazane w Zamówieniu Zakupu.
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9. Jeżeli Strony związane są umową ramową na dostawę Towarów i/lub świadczenie Usług,
Ogólne Warunki Zakupu wiążą Strony bez konieczności powoływania się na nie przy
składaniu poszczególnych zamówień w ramach umowy ramowej.
10. Jeżeli Strony związane są umową ramową na dostawę Towarów i/lub świadczenie usług lub
pozostają w stałych stosunkach gospodarczych pomimo braku istnienia umowy ramowej brak
niezwłocznej odpowiedzi na Zamówienie Zakupu złożone przez Kupującego poczytuje się za
przyjęcie Zamówienia Zakupu (art. 68² k.c.)

§ III Warunki i terminy dostaw
1. Bazą dostawy dla wszystkich Towarów i Usług jest baza DDP zgodnie z formułą INCOTERMS
2010, chyba że Strony postanowią inaczej na piśmie.
2. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od daty zawarcia Umowy, przy czym w
przypadku, gdy zgodnie z Umową Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia Sprzedawcy
dokumentów koniecznych do wykonania Umowy (np. rysunków technicznych) termin realizacji
zamówienia zaczyna biec od dnia otrzymania takich dokumentów przez Sprzedawcę.
3. Najpóźniej w terminie 3 dni przed datą wysyłki Towaru, Sprzedawca zobowiązany jest
powiadomić Kupującego o przewidywanej wysyłce podając numer Umowy (Zamówienia
Zakupu), sposób i spodziewaną datę wysyłki, specyfikacje wysyłkową wraz z liczbą, wagą,
wymiarami i zawartością opakowań oraz wszelkimi instrukcjami niezbędnymi do prawidłowego
transportu i rozładunku Towaru, chyba, że Strony postanowią inaczej na piśmie.
4. Wraz z Towarem Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
(i)
Specyfikację wysyłkową wraz z liczbą, wagą, wymiarami i zawartością opakowań
(ii)
Kompletną dokumentację techniczną niezbędną do właściwego montażu Towaru na
miejscu ubytkowania i poprawnego rozruchu, działania lub obsługi
(iii)
Stosowne atesty materiałowe, certyfikaty analiz, prób i dopuszczeń wymagane przez
przepisy prawne obowiązujące w RP oraz w Unii Europejskiej
(iv)
Instrukcję prawidłowego magazynowania Towaru
(v)
dokument Gwarancji, jeśli Sprzedawca udziela gwarancji
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5. Przez datę dostawy rozumie się datę przekazania Towaru Kupującemu w miejscu określonym
w Umowie lub OWZ wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i certyfikatami stwierdzoną
dokumentem potwierdzającym dokonanie przekazania podpisanym przez Kupującego.
6. Zmiana terminu dostawy dopuszczalna jest jedynie za pisemną zgodą Kupującego.
7. Dostawy częściowe dopuszczalne są jedynie za pisemną zgodą Kupującego. W takim
przypadku za datę dostawy uważa się datę przekazania Kupującemu ostatniej dostawy
częściowej, chyba, że Strony postanowią inaczej na piśmie.
8. W przypadku opóźnienia w dostawie Towarów i/lub Usług z przyczyn innych niż siła wyższa
Sprzedawca zobowiązany jest do zapłaty Kupującemu kary umownej w wysokości 1 %
wartości Towaru dostarczonego po terminie za każde 5 dni roboczych opóźnienia w dostawie,
nie więcej jednak niż 20 % wartości Towaru dostarczonego z opóźnieniem. Kupujący ma prawo
dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdy
wartość szkody wyrządzonej Kupującemu wskutek opóźnienia w dostawie przenosi wartość
zastrzeżonych kar umownych.
9. W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych Kupujący be zgody Sprzedawcy
ma prawo pomniejszenia wynagrodzenia Sprzedawcy z tytułu Umowy o kwotę należnych
Kupującemu kar umownych. Niezależnie od formy rozliczenia – potrącenie z należności lub
przelew bankowy na rzecz Kupującego – Kupujący wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową na
wysokość kar umownych.
10. W przypadku opóźnienia w dostawie Towarów lub Usług z przyczyn innych niż siła wyższa,
przekraczającego 15 dni Kupujący według swego uznania może od umowy odstąpić bądź też –
jeżeli przedmiotem Umowy są rzeczy oznaczone co do gatunku- powierzyć wykonanie Umowy
osobie trzeciej na koszt Sprzedawcy (wykonanie zastępcze).
11. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.
W przypadku niezgodności w dostawie zostanie sporządzony Protokół Niezgodności w
Dostawie a w przypadku wad jakościowych reklamacja jakościowa. Brak zgłoszenia roszczeń z
tytułu wad Towaru ilościowych i jakościowych nie wyłącza możliwości ich późniejszego
zgłoszenia, jeśli wady te ujawniły się później lub zostały przez Sprzedawcę podstępnie
zatajone.
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§ IV Warunki świadczenia usług
1. Sprzedawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku w miejscu świadczenia usług
wykonywanych na terenie zakładu Kupującego oraz do wywozu i utylizacji na własny koszt
wszelkich materiałów i odpadów pozostałych po wykonaniu prac.
2. Sprzedawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich
pracowników oraz zgodny z przepisami i zasadami bhp stan techniczny sprzętu używanego do
świadczenia usług.
3. Sprzedawca przy świadczeniu usług obowiązany jest uwzględniać wszelkie wskazówki
Kupującego.
4. Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Kupującemu konieczności
dokonania wszelkich prac dodatkowych wykraczających poza ustalony zakres świadczonych
usług. Prac tych nie wolno rozpoczynać bez pisemnej zgody Kupującego pod rygorem utraty
prawa do żądania zapłaty za prace dodatkowe.
5. Sprzedawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Kupującego na powierzenie
świadczonych usług Podwykonawcy. Za działania lub zaniechania podwykonawcy Dostawca
odpowiada jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§ V Ceny i warunki płatności
1. Jeśli Strony nie postanowiły inaczej na piśmie lub nie wskazano inaczej na rachunku lub na
fakturze, podane ceny Towarów i/lub usług są cenami brutto.
2. Jeśli Strony nie postanowiły inaczej na piśmie lub nie wskazano inaczej na rachunku lub na
fakturze płatność za Towary i/lub Usługi objęte Umową będzie realizowana w terminie 60 dni
od daty otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z obustronnie
podpisanym protokołem odbioru Towaru i /lub Usługi na rachunek bankowy Sprzedawcy
wskazany na fakturze VAT.
3. W przypadku otrzymania przez Kupującego faktury VAT przed obustronnym podpisaniem
protokołu odbioru Towaru i/lub Usługi termin płatności faktury VAT ulega przedłużeniu do dnia
otrzymania przez Kupującego obustronnie podpisanego protokołu odbioru.
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4. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego lub w
przypadku zapłaty gotówką datę wpływu gotówki do kasy Sprzedawcy.
5. Jeśli Strony nie postanowiły inaczej na piśmie, podana cena należna z Towary i/lub Usługi jest
ceną ostateczną, nie podlegającą podwyższeniu z jakichkolwiek przyczyn, chociażby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, obejmująca wszelkie
koszty związaną ze sprzedażą Towaru i/lub wykonaniem usług w tym koszty np. odlewów,
form lub innego oprzyrządowania koniecznego do wykonania Towaru lub usługi, koszty
transportu oraz ubezpieczenia,
6. Jeśli Strony nie postanowiły inaczej na piśmie, Kupujący nie jest zobowiązany do przyjęcia ani
zapłaty za dodatkowe Towary, których produkcja była konieczna ze względów
technologicznych.

§ VI Opakowanie, oznakowanie
1. Towary zostaną opakowane zgodnie z przepisami i standardami obowiązującymi u
Kupującego, chyba że Strony ustaliły na piśmie inny sposób opakowania.
2. Jeśli Strony nie postanowiły inaczej na piśmie koszty opakowania ponosi Sprzedawca. Zapłata
za opakowanie podlega zasadom przewidzianym dla zapłaty za Towar.
3. Każde opakowanie powinno zawierać następujące informacje: dokładną nazwę i adres
Sprzedawcy, Numer WZ, dostarczaną ilość z podaniem wagi brutto i netto, Nazwę i opis, Nr
partii produkcyjnej, datę produkcji. Brak lub nieczytelność powyższych oznaczeń stanowi
podstawę do dokonania odmowy odbioru towaru przez Kupującego.
§ VII Gwarancja i rękojmia
1. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczone w ramach realizacji Umowy Towary i/lub Usługi są
zgodne z Zamówieniem Dostawy, specyfikacją, rysunkami i wszelkimi innymi wymogami
Umowy lub Zamówienia Zakupu.
2. Sprzedawca gwarantuje, że sprzedawane przez niego towary i/lub usługi są nowe, (za
wyjątkiem wypadków, gdy umowa dotyczy produktów używanych), dobrej jakości, wolne od
wad i usterek, sprawdzone, odpowiednie i nadające się do użytku zgodnie z przeznaczeniem i
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warunkami określonymi w Umowie lub Zamówieniu Zakupu oraz właściwie zaprojektowane i
wykonane z odpowiedniego materiału.
3. Sprzedawca gwarantuje, że Towar zostanie wykonany oraz jeżeli wynika to z Zamówienia
Zakupu lub Umowy zamontowany/zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi w szczególności przepisami BHP, przepisami przeciwpożarowymi, przepisami
ochrony środowiska, Polskimi Normami oraz normami obowiązujący w Unii Europejskiej.
4. Kupujący zastrzega, iż niespełnienie przez dostarczony Towar lub Usługę jakiejkolwiek z norm
wskazanych w pkt. 1-3 powyżej uprawnia Kupującego do odmowy odbioru Towaru lub Usługi
oraz wstrzymania płatności za taki Towar lub Usługę.
5. Jeżeli Strony nie ustaliły inaczej na piśmie, termin gwarancji na Towar lub Usługę wynosi 24
miesiące od daty podpisania przez Strony protokołu zdawczo –odbiorczego dostawy Towarów
lub odbioru Usług. Gwarancja Sprzedawcy na Towar lub jego część, która została naprawiona
lub wymieniona zgodnie z niniejszym postanowieniem ulega przedłużeniu na kolejne 24
miesiące licząc od daty wymiany lub naprawy.
6. Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu
gwarancji lub rękojmi, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez
Kupującego. Brak pisemnego poinformowania Kupującego o sposobie rozpatrzenia
roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi w powyższym terminie uznaje się za uznanie
roszczeń Kupującego w całości.
7. Jeśli Strony nie ustaliły inaczej na piśmie, w razie istnienia wady Towaru Sprzedawca jest
zobowiązany do dokonania niezwłocznej wymiany Towaru na nowy lub jego naprawy na
własny koszt, wliczając w to koszt dojazdu, demontażu, montażu. Towary podlegające
wymianie zostaną dostarczone DDP zakład Kupującego zgodnie z formułą Incoterms 2010.

8. Wykonywanie roszczeń z tytułu gwarancji nie wyłącza uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi
za wady fizyczne lub prawne Towaru lub Usługi.

§ VIII Odpowiedzialność Sprzedawcy
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1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wszelką szkodę wyrządzoną nienależytym wykonaniem
lub niewykonaniem umowy. Naprawienie szkody obejmuje straty, które Kupujący poniósł z
powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz korzyści, które mógłby
osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
2. Sprzedawca zobowiązuje się zwolnić Kupującego z obowiązku jakiegokolwiek świadczenia na
rzecz osób trzecich z tytułu jakichkolwiek szkód na osobie, rzeczowych lub szkód dla
środowiska naturalnego wyrządzonych przez Towar lub Usługę lub w związku z jego
użytkowanie wskutek wad tkwiących w Towarze lub wykonanych usługach.
3. Każdy przypadek naruszenia zobowiązań dostawcy wynikających z Umowy lub niniejszych
OWZ uprawnia Kupującego do odstąpienia od Umowy po wcześniejszym jednokrotnym
wezwaniu Sprzedawcy do usunięcia naruszeń w odpowiednim terminie.
§ IX Przenoszalność roszczeń
1. Wyłączona jest możliwość przenoszenia jakichkolwiek roszczeń przysługujących Sprzedawcy
względem Kupującego w związku z Umową, zrealizowaną dostawą Towaru lub Usługą na
osoby trzecie bez pisemnej zgody Kupującego.
2. Sprzedawca nie może bez pisemnej zgody Kupującego potrącić ze swojej wierzytelności z
tytułu ceny sprzedaży jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu wobec Kupującego.

§ X Prawo własności przemysłowej i poufność
1. Wszelkie informacje ujawnione przez Kupującego Sprzedawcy, jego przedstawicielom,
podmiotom powiązanym, w tym w szczególności informacje techniczne, technologiczne,
przemysłowe, handlowe, finansowe, niezależnie od sposobu ich przekazania są poufne w
trakcie realizacji i po rozwiązaniu Umowy i nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez
pisemnej zgody Kupującego.
2. Kupujący zastrzega prawo własności wszelkiej dostarczonej Sprzedawcy w związku z
wykonywaniem Umowy dokumentacji, w szczególności projektów, zdjęć, rysunków i wyliczeń
oraz oprzyrządowania służącego wykonaniu umowy. Dokumentacja taka nie może być
udostępniana osobom trzecim bez pisemnej zgody Kupującego.
§ XI Rozstrzyganie sporów I prawo właściwe
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1. Do umów zawieranych przez Kupującego w tym do umów zawieranych z przedsiębiorcami
mającymi siedzibę poza terytorium Polski wyłączne zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego. W umowach z przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza terytorium Polski, na
terenie państw sygnatariuszy Konwencji Narodów Zjednoczonych wyłącza się stosowanie
Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży Towarów
sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami w związku z zawieraniem lub
wykonywaniem Umów sprzedaży Towarów lub Usług, do których mają zastosowanie niniejsze
Ogólne Warunki Zakupu będą rozstrzygane – według wyboru Kupującego- przez sąd
rzeczowo właściwy mający siedzibę w Katowicach lub sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
W umowach z przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza terytorium Polski wyłącznie właściwe
są sądy polskie.
3. Niniejsze OWZ zostały sporządzone w wersjach polskiej i angielskiej. W razie jakichkolwiek
wątpliwości interpretacyjnych przeważa wersja polska.

§ XII SIŁA WYŻSZA
1. Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartej umowy
dostawy przez którąkolwiek ze Stron, wyłącza odpowiedzialność Strony jeżeli zostanie
spowodowane wydarzeniami, na które strona nie ma wpływu oraz jeżeli nie zostało
spowodowane jej winą lub zaniedbaniem. Będą to np. decyzje organów państwowych,
kataklizmy, żywioły, wybuchy, zamieszki, wojna, akty sabotażu, spory z przewoźnikami, strajki,
przerwy w dostawach energii itp.
2. Strona dotknięta skutkami tego zdarzenia dokona niezwłocznie zawiadomienia drugiej Strony
o opóźnieniu nie później niż w przeciągu 24 godzin od daty zaistnienia zdarzenia podając
przewidywany czas trwania wznowienia dostaw.
3. Jeżeli przeszkody wynikające z działania siły wyższej trwają dłużej niż 14 dni, każda ze stron
ma prawo odstąpić od tych ustaleń umowy, których realizacja jeszcze się nie rozpoczęła.

Data: 01-09-2014
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