OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ZAKŁADU MECHANIKI MASZYN BORKOWSCY SPÓŁKA JAWNA
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów (dalej zwane: „OWZ”) regulują ogólne zasady współpracy i zawierania umów
z kontrahentami (dalej: „Dostawca”) których stroną jest Zakład Mechaniki Maszyn Borkowscy Spółka Jawna z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Otyńska 6, 54-426 Wrocław, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS:
0000535204, NIP: 8942700977, REGON: 932713649 (zwaną dalej: „Spółka ZMM Borkowscy”) w zakresie dostarczania
towarów oraz usług zamawianych przez Spółkę ZMM Borkowscy i stanowią integralną część każdej z ww. umów.
2. Wyłącza się stosowanie wzorców umownych i ogólnych warunków umów, którymi posługuje się Dostawca, chyba że
Strony postanowią inaczej na piśmie (w tym także poprzez e-mail lub faks). Wszelkie odmienne ogólne warunki zakupu
lub sprzedaży pochodzące od Dostawcy, które nie zostaną przez Spółkę ZMM Borkowscy wyraźnie w sposób pisemny
zaakceptowane nie są wiążące dla Spółki ZMM Borkowscy.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Dostawcę lub przystąpienie przez niego do jego realizacji jest
jednoznaczne z wyrażeniem przez Dostawcę zgody na obowiązywanie niniejszych OWZ. Jeśli Dostawca nie zgadza się
z OWZ zobowiązany jest niezwłocznie, przed potwierdzeniem zamówienia pisemnie powiadomić Spółkę ZMM
Borkowscy. Spółka ZMM Borkowscy zastrzega sobie w tym wypadku prawo wycofania zamówienia.
4. Niniejsze OWZ mają zastosowanie wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu
cywilnego.
5. Wyłączenie, rozszerzenie oraz jakiekolwiek zmiany niniejszych OWZ mogą wynikać jedynie z postanowień odrębnie
zawartej umowy pomiędzy Spółką ZMM Borkowscy i Dostawcą.
II. Zamówienia
1. Do zawarcia Umowy pomiędzy Spółką ZMM Borkowscy a Dostawcą dochodzi z chwilą przyjęcia przez Dostawcę
Zamówienia do realizacji przesłanego przez Spółkę ZMM Borkowscy.
2. Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia powinno być potwierdzone przez Dostawcę pisemnie. Za pisemne
potwierdzenie uznaje się dokument papierowy, faks lub e-mail przesłany przez Dostawcę do Spółki ZMM Borkowscy.
3. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli zostało potwierdzone przez Dostawcę niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 3 dni od wysłania Zamówienia przez Spółkę ZMM Borkowscy. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia
przez Dostawcę w terminie 3 dni od otrzymania Zamówienia traktowane będzie przez Spółkę ZMM Borkowscy jako
milczące przyjęcie przez Dostawcę Zamówienia do realizacji na warunkach określonych w Zamówieniu i zgodnych
z OWZ.
4. Wszelkie odmienne zastrzeżenia Dostawcy przy przyjęciu zamówienia nie będą miały zastosowania i nie stanowią
części Umowy, chyba że Spółka ZMM Borkowscy w sposób wyraźny potwierdzi odmienne ustalenia na piśmie (w tym
także poprzez e-mail lub faks). Brak potwierdzenia przez Spółkę ZMM Borkowscy wszystkich odstępstw
wprowadzonych przez Dostawcę skutkuje anulowaniem zamówienia.
5. Bez pisemnej zgody Spółki ZMM Borkowscy Dostawca nie może zlecić wykonania zamówienia osobie trzeciej.
III. Wymagania dotyczące wysyłki i wykonywania dostaw
1. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć towary na swój koszt do Spółki ZMM Borkowscy, chyba że ustalono inaczej.
2. Wydanie towaru następuje z chwilą zakończenia rozładunku zamówionego towaru w miejscu dostawy i po
potwierdzeniu na wszystkich egzemplarzach listu przewozowego zgodności dostawy z potwierdzeniem zamówienia
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Spółki ZMM Borkowscy, chyba że ustalono inaczej.
3. Wraz z dostawą Dostawca jest zobowiązany przekazać Spółce ZMM Borkowscy: a) specyfikację dostarczonych
towarów w postaci dokumentu WZ lub kopii faktury VAT, b) świadectwo kontroli jakości jeśli jest wymagane.
Dostawca zobowiązuje się nadto dostarczyć inne niezbędne dokumenty wymagane do wprowadzenia do obrotu,
korzystania, konserwacji i przechowywania Towarów zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązek ten dotyczy także
przekazania dokumentu gwarancji. Jeśli te warunki nie będą spełnione to Spółka ZMM Borkowscy nie odpowiada za
powstałą z tego tytułu zwłokę w przyjęciu dostawy i terminie zapłaty.
4. Dostawa towarów, jej terminowość, jakość i ilość mają dla Spółki ZMM Borkowscy znaczenie strategiczne.
W przypadku zagrożenia dotrzymania terminu dostawy, Dostawca ma obowiązek podać pisemnie przewidywany okres
opóźnienia i przyczyny jego powstania.

5. W przypadku opóźnienia w dostawie Towarów Dostawca jest zobowiązany do zapłacenia Spółce ZMM Borkowscy
kary w wysokości 0,3% wartości niedostarczonych Towarów brutto za każdy dzień opóźnienia. Płatność kar nie zwalnia
Dostawcy z obowiązku dostarczenia Towarów i Spółka ZMM Borkowscy ma prawo ustalić ostateczny termin
dostarczenia Towarów w możliwie najkrótszym czasie nie dłuższym jednak niż jeden (1) miesiąc. Jeżeli Dostawca nie
wykona dostawy w tym dodatkowym określonym czasie, Spółka ZMM Borkowscy ma prawo odstąpić od umowy.
Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Spółkę ZMM Borkowscy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
6. Ryzyko utraty i/lub uszkodzenia towarów przechodzi na Spółkę ZMM Borkowscy z chwilą ich wydania.
IV. Wymagania jakościowe i reklamacje
1. Dostawca zapewnia i gwarantuje, że wszystkie Towary objęte Dostawą zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami oraz, że posiada wszelkie niezbędne pozwolenia, zezwolenia i certyfikaty umożliwiające
wprowadzenie ich do obrotu gospodarczego i wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem. Na żądanie Spółki ZMM
Borkowscy, Dostawca przedstawi wymagane certyfikaty, zezwolenia lub inne dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie powyższych zobowiązań w potwierdzonej przez Dostawcę za zgodność z oryginałem, kopii.
2. Spółka ZMM Borkowscy zastrzega sobie prawo kontroli procesu produkcji oraz kontroli odbioru jakościowego
u Dostawcy.
3. Wszelkie niejasności dotyczące dokumentacji technicznej Dostawca zobowiązany jest wyjaśnić ze Spółką ZMM
Borkowscy.
4. Kontrola dostarczonego towaru oraz zawiadomienie o stwierdzonych wadach i dostawach niezgodnych
z zamówieniem dokonywane są w możliwe najszybszym terminie, dokładnej daty jednak nie określa się. Przez wady
i dostawy niezgodne z zamówieniem rozumiane są w szczególności wszelkie niezgodności jakościowe i ilościowe
dostarczanych Towarów z przepisami prawa, obowiązującymi normami, postanowieniami Zamówienia oraz
oświadczeniami i gwarancjami Dostawcy.
5. W przypadku stwierdzenia w dostarczonych towarach wad, Spółka ZMM Borkowscy prześle Dostawcy reklamację.
Dostawca zobowiązany jest udzielić natychmiastowej odpowiedzi, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania
reklamacji. Brak odpowiedzi w podanym terminie oznacza akceptację reklamacji.
8. Zapłata za towar i przyjęcie dostarczonego towaru nie powoduje rezygnacji ze zgłoszenia reklamacji w późniejszym
terminie.
V. Płatności
1. Faktury za dostawy powinny spełniać wymogi określane przepisami o podatku VAT.
2. Wszystkie faktury powinny być wystawiane na: Zakład Mechaniki Maszyn Borkowscy Spółka Jawna z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Otyńska 6, 54-426 Wrocław, NIP: 8942700977.
3. Płatność za faktury regulowana będzie przelewem, faktury powinny zawierać numer rachunku bankowego.
4. Termin zapłaty powinien być zgodny z umową/zamówieniem.
5. W przypadku stwierdzenia rozbieżności co do treści faktury, strony powinny dołożyć wszelkich starań, aby je
rozstrzygnąć w terminie umożliwiającym jej szybką zapłatę przez Spółkę ZMM Borkowscy. W przypadku
uwzględnienia zastrzeżeń Spółki ZMM Borkowscy, bieg terminu zapłaty rozpoczyna się od dnia otrzymania przez
Zleceniodawcę faktury korygującej. W przypadku, gdy w powyższym terminie rozbieżności nie zostaną rozstrzygnięte,
Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień wynikających z niniejszych OWZ oraz przepisów prawa.
6. Spółka ZMM Borkowscy uprawniona jest do wstrzymania płatności za fakturę, na której znajduje się reklamowany
towar, do czasu zakończenia reklamacji.
VI. Klauzula salwatoryjna
Ewentualna nieważność poszczególnych postanowień OWZ nie powoduje nieważności pozostałych postanowień oraz
porozumień. Nieważne postanowienia zastąpione zostają postanowieniami ważnymi, najbardziej odpowiadającymi
celowi gospodarczemu postanowień nieważnych.
VII. Poufność
Wszelkie informacje, specyfikacje, technologie ujawnione w związku z realizacją zamówienia będą traktowane jako
poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z wykonaniem umowy pod rygorem odpowiedzialności.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla niniejszych OWZ jest prawo polskie. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszymi
OWZ zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe na tle obowiązywania niniejszych OWZ podlegają jurysdykcji sądów polskich, a właściwym
miejscowo będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki ZMM Borkowscy.
3. OWZ podawane są do wiadomości kontrahentów poprzez ich publikację na stronie internetowej Spółki ZMM
Borkowscy pod adresem www.zmmborkowscy.pl w taki sposób, że możliwe jest ich pobranie, przechowywanie
i odtwarzanie w zwykłym toku czynności lub poprzez umieszczenie na odwrocie dokumentów handlowych,
a w wypadkach korespondencji elektronicznej poprzez umieszczenie ich treści w załącznika do tej korespondencji.
4. Niniejsze OWZ obowiązują w stosunku do umów zawieranych po dniu 28 marca 2016 r.

