OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) TOWARÓW PRZEZ
ZAKŁAD MASZYN ELEKTRYCZNYCH „EMIT” SPÓŁKA AKCYJNA
Art. 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nabywanie wszelkich towarów, materiałów i

2.

3.

4.

5.

6.

7.

innych rzeczy ruchomych (zwanych dalej:
Towarami) przez Spółkę: ZME EMIT SA (zwaną
dalej EMIT), może się odbywać wyłącznie w
sposób zgodny z zapisami niniejszych Ogólnych
Warunków Zakupu, zwanych dalej Warunkami,
o ile Strony nie uzgodniły inaczej lub o ile Strony
nie podpisały odrębnej umowy.
Dostawcą w rozumieniu niniejszych Warunków jest
podmiot, w tym także każdy Sprzedawca, do
którego EMIT kieruje zapytanie ofertowe bądź
zamówienie.
Dostawca wyraża zgodę na pierwszeństwo
stosowania zapisów niniejszych Warunków w
stosunku do własnych ogólnych warunków
umów, wzorów umów, regulaminów oraz innych
aktów normatywnych u niego obowiązujących.
Wzorców umów Dostawcy nie stosuje się
również wówczas, gdy EMIT nie zgłosił
wyraźnego sprzeciwu do ich stosowania.
Z chwilą doręczenia niniejszych Warunków ich
treść staje się obowiązującą regulacją prawną
pomiędzy Stronami. Dostawca wyraża zgodę na
stosowanie Warunków, jako integralną i wiążącą
część zamówienia. Przyjęcie Warunków jako
wiążących przez Dostawcę następuje również w
każdy inny sposób, jeżeli z jego zachowania
wynika, iż się z nimi zapoznał. Przy braku innych
pisemnych umów lub uzgodnień, treść Warunków
stanowi
pomiędzy
Stronami
wyłącznie
obowiązującą regulację prawną.
Odstąpienie przez EMIT od stosowania
określonych postanowień niniejszych Warunków
jest wiążące wyłącznie w stosunku do
konkretnego zamówienia i nie może być
traktowane przez Dostawcę jako obowiązujące
przy realizacji innych zamówień składanych
przez EMIT.
Przystąpienie przez Dostawcę do realizacji
zamówienia złożonego przez EMIT oznacza
przyjęcie zamówienia na zasadach w nim
określonych oraz zgodnie z zapisami Warunków.
Jeżeli poszczególne postanowienia Warunków
są lub będą nieważne lub bezskuteczne, to nie
narusza to ważności i skuteczności pozostałych
postanowień. W miejsce nieważnych lub
bezskutecznych postanowień stosuje się
postanowienia kodeksu cywilnego, które są
możliwie najbliższe założeniom Warunków,
chyba że Strony postanowią inaczej.

Art. 2
CZAS I MIEJSCE ZAWARCIE UMOWY DOSTAWY
dostawy zostaje zawarta z chwilą
otrzymania przez EMIT potwierdzenia przyjęcia
zamówienia (bez zastrzeżeń) do realizacji
wysłanego przez Dostawcę. Treść umowy
dostawy określona jest treścią zamówienia
złożonego przez EMIT oraz zapisami Warunków,
chyba że Strony postanowią inaczej.
W przypadku, gdyby Dostawca w potwierdzeniu
przyjęcia zamówienia ustalił inne warunki
dostawy Towarów, modyfikując tym samym
treść zamówienia, wówczas umowa dostawy nie
zostaje zawarta, chyba że EMIT wyrazi zgodę
na zmienione warunki.
Brak niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia
zamówienia do realizacji przez Dostawcę,
z którym EMIT pozostaje w stałych stosunkach
gospodarczych, poczytuje się za przyjęcie
zamówienia.
Po zawarciu umowy, zgodnie z pkt 1,
jakakolwiek jednostronna zmiana jej treści
dokonana przez Dostawcę nie wiąże EMIT
i skutkować może albo żądaniem przez EMIT
wykonania zamówienia według warunków
sprzed zmiany albo odwołaniem przez EMIT
złożonego uprzednio zamówienia i odstąpieniem
od umowy. Wówczas Dostawca nie ma prawa
żądania
jakiegokolwiek
odszkodowania.
W przypadku odstąpienia przez EMIT od umowy
EMIT ma prawo stosować zapisy art. 6 pkt 3.
Jeżeli EMIT wiąże umowa ramowa z Dostawcą
na dostawę Towarów, do której włączono
niniejsze Warunki jako jej integralną część,
zapisy Warunków obowiązują dla każdego
zamówienia składanego przez EMIT.
Jeden raz dostarczone przez EMIT Warunki
wiążą danego Dostawcę i nie wymaga się ich
ponownego
dostarczania
przy
składaniu
kolejnych zamówień.
Umowa dostawy zostaje zawarta w miejscu
siedziby EMIT, chyba że Strony postanowią inaczej

1. Umowa

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Art. 3
DOSTAWA
1. Zamówione Towary będą dostarczone w sposób

zgodny z zamówieniem EMIT. Strony uznają, że
Towar jest dostarczony wówczas, gdy posiada
cechy i parametry określone w zamówieniu, nie
jest obciążony żadnymi wadami oraz Dostawca
dołączył do niego wszystkie dokumenty
wymagane prawem i niniejszymi Warunkami.
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6.
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9.
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11.

12.

EMIT nie jest zobowiązany do przyjęcia Towarów,
które są obciążone jakimikolwiek wadami.
Towary
będą
wolne
od
jakichkolwiek
zobowiązań i praw osób trzecich, które mogłyby
naruszyć albo uniemożliwić wykonywanie prawa
własności przez EMIT (brak wad prawnych) oraz
Towary będą wolne od wad fizycznych. Jeżeli
wskutek naruszenia przez Dostawcę praw osób
trzecich uprawniona osoba trzecia zażąda od
EMIT zaprzestania wykorzystywania Towarów,
wówczas Dostawca zobowiązany jest do
usunięcia tego naruszenia oraz jego skutków na
swój koszt oraz do zwrotu na rzecz EMIT ceny
zakupu Towarów. Powyższe nie wyłącza
możliwości żądania przez EMIT odszkodowania
uzupełniającego w celu całkowitego usunięcia
lub
zmniejszenia
szkód
wywołanych
naruszeniem przez Dostawcę praw osób
trzecich.
Wraz z dostawą Towaru Dostawca doręczy na
rzecz EMIT dokument dostawy, zawierający
kompletny numer i datę zamówienia oraz
asortyment i ilość dostarczonych Towarów.
Dostawa powinna być zrealizowana w całości,
bez dzielenia jej na części, chyba że EMIT
wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę albo
wynika to z zamówienia złożonego przez EMIT.
Terminy dostaw Towarów określone w
zamówieniu mogą zostać zmienione jedynie za
zgodą EMIT.
Ewentualna dostawa Towarów przed ustalonym
terminem może mieć miejsce tylko za uprzednią
pisemną zgodą EMIT, z tym zastrzeżeniem, że
zapłata za te dostawy będzie miała miejsce w
terminie wymagalności wskazanym w treści
zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.
Przejście własności Towarów, niebezpieczeństwa
ich utraty lub uszkodzenia oraz ciężarów i
korzyści na EMIT następuje z chwilą ich odbioru
(ilościowego i jakościowego) w miejscu
przeznaczenia i przy jednoczesnym przekazaniu
przez
Dostawcę
wszelkich
dokumentów
dotyczących danego Towaru, w tym w
szczególności atestów materiałowych, kart
gwarancyjnych,
instrukcji
obsługi,
kart
charakterystyk, deklaracji zgodności, certyfikatów
lub innych dokumentów wyspecyfikowanych w
zamówieniu lub wymaganych przepisami prawa.
Jeżeli nie uzgodniono inaczej, dostarczane
Towary należy zapakować według zwyczajów
handlowych i stosownie do właściwości
opakowanego przedmiotu.
Towary będące przedmiotem umowy powinny
zawierać wszystkie części i elementy konieczne do
ich właściwej, prawidłowej i bezawaryjnej
eksploatacji nawet, jeżeli nie zostały one wprost
wskazane w zapytaniu ofertowym lub zamówieniu.
Jeśli w trakcie realizacji dostawy powstaną
jakiekolwiek problemy lub trudności mogące
wpłynąć na jakość dostarczanych towarów bądź
terminowość
dostawy,
Dostawca
jest
zobowiązany do niezwłocznego poinformowania
o nich EMIT.
Ewentualne koszty transportu wadliwego
Towaru zwróconego przez EMIT, jak również
koszty ponownej wysyłki Towarów przez
Dostawcę w celu ich wymiany, są ponoszone
wyłącznie przez Dostawcę.
Jeżeli nie uzgodniono inaczej, załadunek,
wysyłka i transport Towarów zamówionych przez
EMIT następuje na ryzyko Dostawcy. Dostawca
powinien ubezpieczyć Towary od ewentualnych
szkód powstałych podczas transportu.

Art. 4
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zapłata

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

przez EMIT ustalonej ceny za
zamówione
Towary
wypełnia
wszelkie
ewentualne roszczenia majątkowe Dostawcy
względem EMIT.
Ustalona cena dostawy jest ostateczna,
uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w
okresie realizacji dostawy oraz wszystkie
czynności, które są niezbędne do prawidłowego
zrealizowania dostawy.
Faktura/rachunek może być wystawiona po
wydaniu Towaru na rzecz EMIT wraz z wszelkimi
związanymi z Towarem dokumentami, o których
mowa w art. 3 pkt 7.
Jeżeli faktura/rachunek zostanie doręczona przed
dostarczeniem Towaru wraz z wymaganymi
dokumentami, to termin zapłaty biegnie od dnia
dostarczenia Towaru i dokumentów, chyba że
Strony zastrzegły inaczej.
EMIT jest zobowiązany do dokonania zapłaty w
sposób i na warunkach określonych w zamówieniu
przyjętym przez Dostawcę, chyba że EMIT wyraził
zgodę na odstępstwa od treści zamówienia.
O ile ustalono płatność przedpłatą, jej wypłata
uzależniona jest od przedłożenia przez
Dostawcę
bezterminowej,
nieodwołalnej,
bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie
gwarancji bankowej w wysokości uzgodnionej
przedpłaty powiększonej o podatek VAT, chyba
że Strony uzgodniły inaczej.
W przypadku dostarczenia faktury/rachunku o
niewłaściwej treści, EMIT ma prawo do
wstrzymania jej płatności. Termin zapłaty takiej
faktury/rachunku może być wówczas liczony od
daty uzupełnienia stosownych braków.
Zgłoszenie reklamacji przez EMIT uprawnia go
do wstrzymania się z płatnościami na rzecz
Dostawcy za reklamowane Towary.
EMIT jest uprawniony do dokonania zapłaty
poprzez potrącenie wszelkich wierzytelności
Dostawcy z wierzytelnościami przysługującymi
EMIT wobec Dostawcy.
Dostawca nie ma prawa przenieść na osobę
trzecią jakichkolwiek praw i obowiązków
wynikających z treści niniejszej umowy (zakaz
cesji) bez uprzedniej, pisemnej zgody EMIT.
Art. 5
RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA

1. Towary powinny nadawać się do użycia do celu

dla jakiego zostały przeznaczone (zamówione) i
powinny być zgodne z warunkami określonymi w
zamówieniu.
2. EMIT dokona kontroli dostarczonych Towarów i

podejmie decyzję o ich odbiorze bądź odmówi
odbioru bez zbędnej zwłoki. O fakcie braku
odbioru Towarów, ze wskazaniem przyczyn,
EMIT powiadamia Dostawcę, który ustosunkuje
się do decyzji EMIT. Towary nie przyjęte przez
EMIT, o ile strony nie postanowią inaczej,
zostaną w terminie do 10 dni roboczych od daty
odmowy ich przyjęcia przez EMIT odebrane
przez Dostawcę, a w ich miejsce dostarczone
produkty wolne od jakichkolwiek wad. Wszelkie
związane z tym koszty ponosi Dostawca.
Powyższy zapis nie uchybia roszczeniom
przysługującym EMIT wynikającym z przepisów
o gwarancji i rękojmi za wady.
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3. W przypadku braku odbioru Towarów przez

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Dostawcę w terminie określonym w pkt 2, EMIT
ma prawo naliczyć wynagrodzenie z tytułu
przechowania Towarów w wysokości 1% ich
wartości brutto za każdy dzień przekraczający
w/w termin.
Dostawca odpowiada względem EMIT za
wszelkie wady dostarczanych Towarów także
wówczas, gdy wada Towaru zostanie ujawniona
po dokonaniu przeróbki Towaru przez EMIT.
Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za
szkody wyrządzone EMIT przez osoby, którymi
Dostawca posługuje się przy wykonaniu umowy.
Dostawca udziela na rzecz EMIT gwarancji
jakości przez okres 36 miesięcy, chyba że
Strony postanowią inaczej. Zasadą jest, że
okres gwarancji liczy się od daty odbioru przez
EMIT – bez zastrzeżeń – Towarów wraz z
wymaganymi dokumentami.
W ramach gwarancji Dostawca zobowiązuje się do
usunięcia na własny koszt i własnym staraniem
wszelkich wad ujawnionych w Towarach. Istnienie
wady powinno zawierać także termin wyznaczony
przez EMIT na jej usunięcie.
Okres
gwarancji
ulega
odpowiedniemu
przedłużeniu o czas trwania napraw wad
ujawnionych w Towarach.
EMIT może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji
za wady także po upływie terminu gwarancji,
jeżeli zgłosi wadę przed jego upływem.
Gdy Dostawca pozostaje w opóźnieniu z
usunięciem wady EMIT uprawniony będzie do
zlecenia usunięcia zgłoszonych wad innemu,
wybranemu przez siebie podmiotowi na kosz i
ryzyko Dostawcy.
Okres rękojmi zostaje wydłużony na czas
trwania okresu gwarancji, chyba że Strony
postanowią inaczej.
Dostawca odpowiada względem EMIT za
zgodność
dostarczonych
Towarów
z
określonymi
przez
EMIT
wymogami
bezpieczeństwa, wszelkimi specyfikacjami i
normami określonymi w zamówieniu.
Dostawca
gwarantuje,
że
użytkowanie
dostarczonych przez niego Towarów nie stanowi
naruszenia
patentu,
znaku
towarowego,
zastrzeżonego wzoru użytkowego lub innych
praw wynikających z własności przemysłowej i
intelektualnej, a ponadto zobowiązuje się do
naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych
EMIT wskutek naruszenia tych praw. Dostawca
zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich
praw dotyczących własności przemysłowej i
intelektualnej EMIT.
Jeżeli skutkiem dostawy wadliwych Towarów
jest wstrzymanie produkcji EMIT, może on
dochodzić kary umownej za każdy dzień
wstrzymania produkcji, zgodnie z art. 6 pkt 4.
Art. 6
KARY UMOWNE

przypadku opóźnienia w wykonaniu
zamówienia przez Dostawcę, EMIT ma prawo
żądać kary umownej w wysokości 0,5% ceny
brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku opóźnienia w usunięciu przez
Dostawcę wad w dostarczonych Towarach,
stwierdzonych przy ich odbiorze lub w okresie
gwarancji lub rękojmi, EMIT ma prawo żądać
kary umownej w wysokości 0,8% ceny brutto
zamówienia obejmującego wadliwe Towary, za
każdy dzień opóźnienia licząc od dnia

3.

4.

5.

6.

7.

następnego po upływie terminu wskazanego
przez EMIT na usunięcie wad.
W przypadku odstąpienia przez EMIT od umowy
dostawy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy
lub w przypadku bezzasadnego odstąpienia od
umowy przez Dostawcę, EMIT ma prawo żądać
kary umownej w wysokości 20% ceny brutto
zamówienia.
W przypadku, o którym mowa w art. 5 pkt 14,
EMIT ma prawo żądać kary umownej w
wysokości 1.000,00 zł. za każdy dzień
wstrzymania produkcji.
Dostawca wyraża zgodę na potrącenie przez
EMIT kar umownych z wystawionych przez
Dostawcę faktur/rachunków.
W przypadku zaistnienia opóźnienia w realizacji
dostawy, a następnie odstąpienia od umowy
przez EMIT z przyczyn leżących po stronie
Dostawcy, EMIT uprawniony jest do żądania kar
umownych zarówno z tytułu opóźnienia jak i
odstąpienia.
W razie, gdy kary umowne nie pokryją
poniesionej przez EMIT szkody, zachowuje on
prawo
dochodzenia
odszkodowania
uzupełniającego na zasadach przewidzianych w
kodeksie cywilnym.
Art. 7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

EMIT ma prawo cofnąć w całości lub w części
złożone zamówienie i odstąpić w całości lub w
części od zawartej umowy dostawy w terminie do 14
dni od daty powzięcia informacji o którymkolwiek z
poniższych zdarzeń:
zostanie
złożony
wniosek
o
upadłość,
rozwiązanie lub likwidację Dostawcy;
w
przypadku
faktycznego
zaprzestania
prowadzenia działalności gospodarczej przez
Dostawcę;
w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz
zajęcia
majątku
Dostawcy
w
stopniu
uniemożliwiającym wykonanie umowy dostawy;
w przypadkach nie wywiązania się przez
Dostawcę z któregokolwiek z zobowiązań
wynikających z zamówienia bądź niniejszych
Warunków, w tym w szczególności w przypadku
uchybienia przez Dostawcę końcowego terminu
dostawy.
Art. 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dostawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego

2.

3.

1. W

4.

5.

danych osobowych przez EMIT w sprawie
związanej ze złożonym zamówieniem, jak i w
celach
marketingowych,
związanych
z
prowadzoną działalnością gospodarczą.
Do wszystkich umów, do których stosuje się
niniejsze Warunki, mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego, a językiem obowiązującym jest
język polski, chyba że Strony postanowią inaczej.
Do spraw nie uregulowanych niniejszymi
Warunkami mają zastosowanie przepisy ustawy
kodeks cywilny oraz inne, właściwe przepisy
prawa polskiego, chyba że Strony postanowią
inaczej.
Ewentualne Spory powstałe na tle realizacji umów
dostawy Strony zobowiązują się rozwiązać
polubownie, a w przypadku niemożności ich
polubownego
rozwiązania
oddają
pod
rozstrzygnięcie powszechnego sądu polskiego,
właściwego miejscowo dla siedziby EMIT.
Niniejsze warunki obowiązują od dnia 1 maja
2013 roku.
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