Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2018

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG
PRZEZ SPÓŁKĘ APEX-ELZAR Sp. z o.o.
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów lub/i Świadczenia Usług dla APEX-ELZAR Sp. z o.o. (dalej „Ogólne Warunki’ lub
OW) wraz z umową i ze wszystkimi załącznikami, stanowią jednolitą Umowę pomiędzy Stronami. Wszelkie nawiązania do
ofert lub propozycji Sprzedawcy, zarówno wiążących jak i niewiążących, nie oznaczają przyjęcia żadnych warunków i
zastrzeżeń zawartych w tych dokumentach, jeśli ich akceptacja nie została jasno wyrażona w Umowie. W przypadku
rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a Ogólnymi Warunkami, wiążącą dla Stron jest treść zawartej pomiędzy nimi Umowy.
„Kupujący”

Apex-Elzar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku przy ulicy Toruńskiej
222, 87-805 Włocławek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000031786, o kapitale zakładowym w wysokości 293.900,00 PLN, NIP
888-00-13-707.

„Sprzedawca”

oznacza podmiot, który otrzymał Zamówienie Kupującego lub z którym Kupujący zawarł Umowę.

„Zamówienie”

oznacza zamówienie Kupującego na Towar lub/i Usługę, z załączonymi Ogólnymi Warunkami, którego
akceptacja przez Sprzedawcę skutkuje zawarciem Umowy.

„Umowa”

umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, wraz z załącznikami oraz Ogólnymi Warunkami.

„Towar”

dobra materialne, których sprzedaż i dostarczenie stanowi przedmiot Umowy.

„Usługa”

usługi świadczone dla Kupującego samoistnie bądź uzupełniająco do sprzedaży i dostarczenia
Towarów.

Artykuł I: Warunki zawarcia i realizacji umowy
1. Sprzedawca i Kupujący mogą zawrzeć Umowę w dowolnym trybie, w tym poprzez akceptację przez Sprzedawcę
Zamówienia przesłanego przez Kupującego. Kupujący określi każdorazowo w Zamówieniu termin do jego przyjęcia oraz
skutki upływu tego terminu. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią odmiennie, Zamówienie to
może być przyjęte przez Sprzedawcę jedynie poprzez oświadczenie złożone bezpośrednio na piśmie lub za
pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (korespondencja e-mail).
2. Sprzedawca będzie informować niezwłocznie Kupującego o jakiejkolwiek sytuacji mogącej mieć wpływ na terminowość
dostawy Towaru lub / i Usług. Powyższa informacja nie zwolni jednak Sprzedawcy z zobowiązań określonych w Umowie.
3. Wraz z Towarem powinny być dostarczone następujące dokumenty (niezależnie od dokumentów do celów rozliczeń
między Stronami, wysłanych przez Sprzedawcę pocztą):

kopia faktury,

specyfikacja wysyłkowa wraz z liczbą, wagą, wymiarami i zawartością opakowań,

kompletna dokumentacja techniczna niezbędna do właściwego montażu Towaru ,

karty charakterystyki, atesty materiałowe, certyfikaty analiz, prób i dopuszczenia wymagane przez obowiązujące
przepisy prawne oraz instrukcja prawidłowego magazynowania Towaru.
Data dostawy jest rozumiana jako data przekazania Towaru Kupującemu w jego siedzibie lub w innym miejscu
określonym w Umowie - stwierdzona w odpowiednim dokumencie dostawy. .
4. Zmiana terminu dostawy wymaga dla swej ważności pisemnej zgody Kupującego.
5. Dostawy częściowe, o ile nie postanowiono inaczej w Umowie, wymagają pisemnej zgody Kupującego. W przypadku
dostaw częściowych, jeśli inaczej nie postanowiono w Umowie, datą dostawy będzie data realizacji (przekazania
Kupującemu) ostatniej dostawy częściowej.
6. Towar nie będzie uważany za dostarczony, jeśli wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji wysyłki, jak również
wymagana dokumentacja i certyfikaty nie zostaną dostarczone do Kupującego w taki sposób aby mógł się zapoznać z
ich treścią.
7. O ile z Zamówienia nie wynika inaczej, w przypadku Towaru importowanego, Sprzedawca odpowiada za dopuszczenie
Towaru do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. O ile z Zamówienia nie wynika inaczej, w przypadku dostawy Towaru z obszaru Unii Europejskiej, Sprzedawca
zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich wymogów wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz polskich
przepisów podatkowych, w szczególności dotyczących podatku VAT i podatku akcyzowego.
Artykuł II: Kary umowne i rozwiązanie umowy
1. W przypadku opóźnienia w dostawie Towarów lub/i Usług z przyczyn innych niż Siła Wyższa, Sprzedawca będzie
zobowiązany zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości Towaru brutto dostarczonego po ustalonym
terminie za każdy dzień opóźnienia.
2. Całkowita wysokość kar umownych za nieterminową dostawę nie może przekroczyć kwoty 20% wartości Towaru lub/i
Usług brutto dostarczonych z opóźnieniem. W przypadku gdy Towar lub/i Usługa dostarczane z opóźnieniem stanowią
integralną część przedmiotu Umowy, którego brak uniemożliwia Kupującemu zastosowanie dostarczonego Towaru,
podstawą do naliczenia kar umownych jest całkowita wartość Umowy brutto.
3. W przypadku gdy szkoda wyrządzona Kupującemu w wyniku niedotrzymania przez Sprzedawcę warunków Umowy jest
wyższa niż kwota zastrzeżonych kar umownych, Kupujący ma prawo dochodzić odszkodowania z tego tytułu na
zasadach ogólnych..
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4. Naliczone kary umowne zostaną potrącone z kwotą płatności na rzecz Sprzedawcy w oparciu o notę obciążeniową

wystawioną przez Kupującego.
Artykuł III: Płatność
1. Jeśli nie stwierdzono inaczej w Umowie, to:

cena określona w Umowie jest ceną ryczałtową i stałą,

należna płatność winna być zrealizowana w formie przelewu bankowego, w ciągu 60 dni od daty otrzymania przez
Kupującego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru przedmiotu
Umowy na konto Sprzedawcy wskazane na fakturze.

datę dokonania płatności należy rozumieć jako datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego,

jeśli dostawa Towaru lub Towaru i Usługi nie zostanie w pełni zrealizowana w myśl Art. I powyżej, Kupujący będzie
uprawniony do wstrzymania płatności do pełnego wykonania przez Sprzedawcę przedmiotu Umowy. Nie ogranicza
to prawa Kupującego do egzekwowania postanowień Art. II powyżej,

w przypadku transakcji z podmiotem krajowym, gdy kwota wynagrodzenia zostanie określona w Zamówieniu w
walucie obcej, będzie ona podlegała przeliczeniu na PLN w oparciu o średni kurs tej waluty ogłoszony przez
Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT.
Artykuł IV: Podatek i faktura VAT
1. Prawidłowa faktura VAT, oprócz wymogów ustawowych, powinna zawierać następujące dane:

ilość Towaru (rodzaj Usługi) i ceny jednostkowe netto i brutto poszczególnych pozycji. Każda pozycja z Umowy
(z Zamówienia powinna być specyfikowana na fakturze w taki sposób jak w Umowie (Zamówieniu),

nazwę / opis Towaru/Usługi wraz z symbolem PKWiU,

numer Umowy (Zamówienia) Kupującego,

warunki i termin płatności zgodnie z Umową (Zamówieniem),

w przypadku dostaw z terytorium Unii Europejskiej - właściwy numer identyfikacyjny VAT Sprzedawcy.
W przypadku wysyłki faktury wraz z towarem winna być ona umieszczona w takim miejscu by nie uległa uszkodzeniu przy
rozpakowaniu Towaru a informacja o załączonej fakturze winna być umieszczona na opakowaniu.
2. Sprzedawca jest zobowiązany do archiwizowania kopii faktur VAT potwierdzających dokonanie transakcji, stanowiących
dla Kupującego podstawę do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy zakupie Towaru
(Towaru i Usługi). W razie niedopełnienia powyższego wymogu lub w razie gdyby archiwizowana przez Sprzedawcę
kopia faktury VAT wskazywała dane różniące się od danych wykazanych na oryginale przekazanym Kupującemu, była
nieprawidłowa ze względów formalnych, prawnych czy rzeczowych, Sprzedawca zobowiązany jest do wyrównania
Kupującemu całości szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami
nałożonymi na Kupującego przez organ podatkowy w kwotach wynikających z decyzji organu podatkowego. Powyższe
dotyczy również przypadku gdy Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę VAT nie będąc do tego uprawnionym.
3. Kupujący jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej
NIP888-00-13-707. Dla transakcji wewnątrzwspólnotowych Europejski Numer NIP Kupującego - PL8880013707.
4. W Zamówieniu lub Umowie Sprzedawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i
posiada wskazany Numer Identyfikacji Podatkowej NIP lub że jest zwolniony od podatku od towarów i usług (VAT) z
podaniem podstawy prawnej zwolnienia, Dla transakcji wewnątrzwspólnotowych Sprzedawca ma obowiązek
każdorazowo wskazać do Zamówienia Europejski Numer NIP.
5. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby przez niego upoważnionej.
6. Sprzedawcy nie wolno dokonać przelewu wierzytelności dotyczącej wynagrodzenia z tytułu Umowy na osobę trzecią bez
zgody Kupującego - wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Artykuł V: Odbiór dostawy
1. Towar powinien być sprawdzony przez Kupującego niezwłocznie po jego otrzymaniu. Z odbioru Towaru sporządzony
zostanie protokół zdawczo - odbiorczy. Sprzedawca ma prawo uczestniczyć w takim odbiorze na swój koszt, po
uprzednim poinformowaniu Kupującego o swoim zamiarze, nie później niż w dniu wysyłki.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za kompletność dostawy Towaru zgodnie ze specyfikacją wysyłki i fakturą załączoną do
Towaru. W przypadku braku jakichkolwiek pozycji, będą one dostarczone przez Sprzedawcę na podstawie reguły DDP
magazyn Kupującego lub inne wskazane przez Kupującego miejsce” zgodnie z INCOTERMS 2010.
3. Nie zgłoszenie roszczeń z tytułu wad Towaru w protokole zdawczo-odbiorczym nie będzie uniemożliwiać ich późniejszego
zgłoszenia, jeżeli wady te ujawniły się dopiero po przeprowadzeniu odbioru lub zostały przez Sprzedawcę podstępnie
zatajone.
Artykuł VI: Siła wyższa
1. Strony nie będą ponosiły skutków niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z
niniejszej Umowy, spowodowanego działaniem Siły Wyższej.
2. Za Siłę Wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy ani im
zapobiec i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, w szczególności: wojna, zamieszki wewnętrzne, akty terroru,
powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe.
3. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej, zobowiązana
będzie do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie, nie później niż w ciągu 3 dni od zaistnienia takiego
zdarzenia,i uzyskania potwierdzone wystąpienia Siły Wyższej przez drugą Stronę na piśmie., pod rygorem utraty praw
do powoływania się na zaistnienie zdarzenia Siły Wyższej,
Artykuł VII: Gwarancje
1. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczony Towar będzie zgodny ze specyfikacją, rysunkami i wszelkimi innymi wymogami
wynikającymi z Umowy i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, oraz że będzie nowy, nieużywany, dobrej
jakości, odpowiedni i nadający się do jego przewidywanego w Umowie zastosowania, właściwie zaprojektowany,
wykonany odpowiednio i z właściwego materiału, wolny od wad i usterek, oraz że spełni wymagania technologiczne
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określone w Umowie.
2. Sprzedawca gwarantuje, że Towar zostanie wykonany oraz, jeżeli wynika to z umowy, zostanie zamontowany /

zainstalowany zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, przepisami BHP i ppoż., Polskimi Normami i
przepisami UDT/PED oraz normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
3. Zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, Sprzedawca na własny koszt, wliczając koszty demontażu i ponownego
montażu, koszty podróży i zakwaterowania specjalistów Sprzedawcy, jest zobowiązany dokonać niezwłocznej naprawy
lub wymiany Towaru lub jego uszkodzonych części. Pozycje, które były wymienione lub które mają być wymienione przez
Sprzedawcę, będą postawione do jego dyspozycji FCA magazyn Kupującego lub inne wskazane przez Kupującego
miejsce (INCOTERMS 2010). Nowe pozycje mają być dostarczone na podstawie reguły DDP zakład Kupującego lub inne
wskazane przez Kupującego miejsce (INCOTERMS 2010).
4. Jeśli Sprzedawca, będąc poinformowanym o zaistnieniu wady, nie podejmie niezwłocznych kroków celem jej usunięcia w
terminie wyznaczonym przez Kupującego, Kupujący ma prawo przedsięwziąć wszelkie konieczne działania celem
usunięcia wady na koszt i ryzyko Sprzedawcy. Nie zwolni to jednak Sprzedawcy z jego kontraktowych zobowiązań.
5. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru lub Towaru i Usługi.
Artykuł VIII: Usługi
1. Umowa na dostawę Towaru może obejmować również Usługi, które mogą być świadczone przez Sprzedawcę na terenie
przedsiębiorstwa Kupującego lub poza nim. W przypadku świadczenia usług na terenie chronionym Grupy PKN lub
innego klienta Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania przepisów dotyczących
bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska na danym terenie. Jeśli Umowy nie stwierdzają inaczej, przyjmuje się, że cena
wynikająca z Umowy, obejmuje wszystkie koszty dodatkowe związane ze świadczonymi przez Sprzedawcę Usługami,
takie jak koszty zakwaterowania, podróży, ubezpieczenia personelu Sprzedawcy itp., ponosić będzie Sprzedawca.
2. Potwierdzeniem wykonania przez Sprzedawcę Usługi jest protokół zdawczo-odbiorczy. Postanowienia Art. V powyżej
stosuje się odpowiednio.
3. Podczas świadczenia Usługi Personel Sprzedawcy jest zobowiązany do przestrzegania:

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym min. w zakresie BHP, Ochrony Środowiska, transportu,

przepisów wewnętrznych Kupującego lub innego podmiotu, na terenie którego realizuje Usługę na rzecz
Kupującego.
4. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty powstałe wskutek działań personelu świadczącego
Usługi, jak również powstałe wskutek niewłaściwych instrukcji i wskazówek przekazanych przez personel Sprzedawcy.
5. Sprzedawca jest zobowiązany do pełnego ubezpieczenia swoich pracowników na czas wykonania Usługi na terenie
zakładów Kupującego. Sprzedawca przejmuje także ryzyko, wszelkie ewentualne konsekwencje i roszczenia związane z:

wypadkami personelu Sprzedawcy zaistniałymi podczas wykonania Usługi,

szkodami i stratami spowodowanymi przez personel Sprzedawcy, poniesionymi przez osoby trzecie,

uszkodzeniem lub zniszczeniem narzędzi i innego wyposażenia będącego własnością lub w dyspozycji
Sprzedawcy lub jego personelu.
Artykuł IX: Odpowiedzialność
Sprzedawca zobowiązuje się zwolnić Kupującego z obowiązku jakiegokolwiek świadczenia na rzecz osób trzecich z tytułu
jakichkolwiek szkód na osobie, mieniu lub szkód dla środowiska naturalnego wyrządzonych przez Towar lub w związku z
jego użytkowaniem wskutek wad tkwiących w Towarze lub wykonanych Usługach.
Artykuł X: Ochrona Informacji
1. Za Informacje Chronione należy uważać wszystkie informacje (oprócz informacji podanych do wiadomości publicznej)
przekazane Sprzedawcy przez Kupującego w ramach realizacji niniejszej umowy. W szczególności należą do nich
informacje prawnie chronione w rozumieniu:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1),

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Tajemnica Spółki - to tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji dotycząca nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych,
organizacyjno-finansowych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą dla Spółki w celu zachowania ich w
tajemnicy i których wykorzystanie, przekazanie, lub ujawnienie osobie nieuprawnionej zagraża lub narusza interesy
APEX-ELZAR Sp. z o.o.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych Sprzedawcy przez Kupującego określono w pliku „Przetwarzanie danych
osobowych w APEX-ELZAR Sp. z o.o.”, dostępnym na stronie internetowej http://www.apex-elzar.com.pl/firma/
pliki-do-pobrania/ stanowiące integralną część niniejszej umowy.
3. Sprzedawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy Informacji Chronionych.
4. Kupujący i Sprzedawca są zobowiązani do nie rozpowszechniania żadnych informacji bez uprzedniej zgody drugiej
Strony.
5. W razie niedotrzymania wyżej wymienionych warunków, Kupujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez
wypowiedzenia i naliczenia kary umownej w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy) za każdy przypadek naruszenia
obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Chronionych.
Artykuł XII: Postanowienia końcowe
1. W sprawach nienormowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności polskiego
Kodeksu Cywilnego, natomiast w Umowach z przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza terytorium Polski, na terenie
państw sygnatariuszy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży Towarów
sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. postanowienia tej Konwencji w zakresie nie wyłączonym
postanowieniami Umowy.
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2. Wszelkie spory wynikające z Umowy związane w szczególności z jej zawarciem, naruszeniem, wygaśnięciem,

rozwiązaniem i unieważnieniem, będą ostatecznie rozstrzygane: w przypadku Sprzedawców krajowych - przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Kupującego, zaś w przypadku Sprzedawców zagranicznych - przez Sąd Arbitrażowy
przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, wszystkie warunki, zmiany i uzupełnienia do Umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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