OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU – SYNCHROTECH
I.
Postanowienia ogólne
1.
Niniejsze ogólne warunki zakupu (dalej zwane „OWZ”) odnoszą się do wszystkich
towarów lub usług zakupionych przez Nabywcę:towarów, sprzętu, maszyn i usług,
niezależnie od rodzaju i wielkości przedmiotu zamówienia oraz jego zakwalifikowania
(zamówienie, transakcja, kontrakt), i mogą być zmienione wyłącznie w drodze pisemnego
wyraźnego porozumienia podpisanego zarówno przez Nabywcę jak i Dostawcę.
2.
Niniejsze OWZ zastępują i są nadrzędne wobec Ogólnych Warunków Sprzedaży
określonych przez Dostawcę i we wszystkich przypadkach mają pierwszeństwo przed
jakimikolwiek innymi, sprzecznymi warunkami, zawartymi w innym miejscu. Żadna
poprawka do niniejszych OWZ nie jest wiążąca dla Nabywcy, o ile nie została wyraźnie
zatwierdzona na piśmie.
3.
Definicje:
a)
Nabywca: Synchrotech-Serwis Bydgoszcz Sc prowadzona przez Piotra Chudzickiego
oraz Jarosława Remus z siedzibą w Bydgoszczy (85-862) przy ul. Bogdana Raczkowskiego
11 NIP 9532469541 REGON 093180834
b)
Dostawca: podmiot od którego bezpośrednio nabywane będą ww. towary lub usługi,
c)
Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)– wszelkie obowiązujące u Dostawcy zasady
sprzedaży towarów i usług, niezależnie od przyjętej u Dostawcy nomenklatury w tym
względzie,
d)
Odbiorca – podmiot wskazany przez Nabywcę z Zamówieniu jako właściwy do
odbioru towaru lub usługi.
II.
Zamówienia
Dostawca zobowiązuje się potwierdzić zamówienie zakupu (dalej zwane Zamówienie) w
ciągu 3 (trzech) dni od dnia otrzymania Zamówienia. Po upływie tego okresu, w przypadku
braku zastrzeżeń podanych w potwierdzeniu odbioru, sprzedaż jest uważana za realizowaną
zgodnie z warunkami ustalonymi w zamówieniu. Jeśli Dostawca Sprzedawca nie udzieli
odpowiedzi we wskazanym terminie, zamówienie będzie uważane za przyjęte, a sprzedaż
będzie realizowana zgodnie z ustalonymi warunkami.
III.
Ceny
1.
Za ceny zakupu uznaje się ceny znajdujące się w Zamówieniu skierowanym przez
Nabywcę do Dostawcy; są one uznawane za stałe niezmienne, podobnie jak cena netto i inne
koszty. Potwierdzenie Zamówienia w trybie wskazanym w punkcie II OWZ jest
równoznaczne z potwierdzeniem ceny.
2.
Nabywca oświadcza, iż nie wyraża zgody na cesję wierzytelności przysługujących
Dostawcy względem Nabywcy.
IV.
Fakturowanie i warunki płatności
Nabywca dokonuje wszelkich płatności, o ile nie postanowiono inaczej na piśmie po
otrzymaniu od Dostawcy faktury korzystając z formy i warunków płatności określonych w
Zamówieniu.
V.

Transport, dostawa i odbiór

1.
Towary zakupione przez Nabywcę mają być transportowane w sposób i z
uwzględnieniem warunków określonych w Zamówieniu.
2.
Jeśli Dostawca nie wywiąże się z ustaleń dotyczących czasu dostawy, określonych w
Zamówieniu i nie jest w stanie dostarczyć wszystkich lub części zamówionych towarów lub
usług w określonym tam terminie, Nabywca może (bez rezygnacji ze swoich innych praw):
a) odłożyć płatność za Zamówienie, w całości lub części, w zależności od tego, czy
niewywiązanie się z warunków Zamówienia dotyczy całości lub części, do momentu, gdy
całe Zamówienie zostanie zrealizowane lub zapłacić tylko za część Zamówienia, która została
zrealizowana i zakupić gdzie indziej towary i/lub usługi nie dostarczone i/lub zapewnione
przez Dostawcę, w całości lub części, co wiąże się z automatycznym anulowaniem całości lub
części Zamówienia, którego warunki nie zostały spełnione w określonym terminie; bez
ponoszenia przez Nabywcę żadnych konsekwencji natury finansowej mogących powstać z
powyższego tytułu;
b) odjąć od należności Dostawcy wszystkie koszty, wydatki i straty poniesione w związku z
niewywiązaniem się Dostawcy z realizacji Zamówienia;
c) zażądać, aby Dostawca na swój koszt podjął kroki mające na celu skrócenie czasu
opóźnienia dostawy towaru. Bez wpływu na warunki określone powyżej, jeśli Dostawca ma
świadomość wystąpienia okoliczności, które mogą doprowadzić do opóźnienia dostawy
towaru, ma on obowiązek natychmiast poinformować o tym Nabywcę oraz przedstawiając na
własną odpowiedzialność i koszt alternatywne rozwiązania, mające na celu wywiązanie się z
określonego terminu dostawy lub minimalizację potencjalnych szkód poniesionych przez
Nabywcę. W takim przypadku Nabywca może, wedle uznania, zaakceptować tę ofertę lub
zaproponować inne warunki.
Nabywca może korzystać z uprawnień opisanych w podpunktach a)-c) powyżej wg swego
uznania, bez konieczności łącznego ich stosowania.
3. Specyfikacja wysyłkowa dostarczona wraz z zakupionymi towarami, podpisana przez
Nabywcę lub z jego upoważnienia, jest jedynie potwierdzeniem faktu, że dostawa miała
miejsce, i nie stanowi potwierdzenia zgodności towaru z Zamówieniem oraz jego
kompletności, określonej w niniejszych OWZ. Towar zostanie uznany za zaakceptowany
przez Nabywcę dopiero po upływie odpowiedniego okresu czasu, przewidzianego na
sprawdzenie otrzymanego towaru, przy czym nie mniej niż po upływie 7 dni od odbioru
towaru lub dostarczenia usługi i nie więcej niż 14 dni od dostarczenia towaru odbioru usługi..
4.
Towar musi być zapakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem
podczas transportu. Na opakowaniu musi znajdować się wyraźna informacja dotycząca jego
zawartości, ze szczególnym uwzględnieniem jakości i ilości znajdującego się wewnątrz
towaru.
5.
Termin dostawy uważa się za zachowany z chwilą podpisania przez Nabywcę lub
Odbiorcę dowodu dostawy bez zastrzeżeń, potwierdzającego dostarczenie kupionych
towarów i usług zgodnych z zamówieniem, dostarczonych do miejsc/a wskazanego/ych w
Zamówieniu.
VI.
Gwarancja i odmowa przyjęcia towaru
1.
Dostawca poświadcza i gwarantuje, że sprzedawany przez niego towar jest wolny od
wad fizycznych jak i prawnych, zdatny do użytku i zgodny ze specyfikacją określoną w

Zamówieniu. Nabywca ma prawo wyrazić swoje zastrzeżenia związane z wadami lub
usterkami towaru, zauważonymi w momencie jego otrzymania, włączając w to wady i usterki
wynikające z nieprawidłowego pakowania lub transportu oraz odmówić przyjęcia towaru
niezgodnego ze specyfikacją określoną w Zamówieniu lub towaru zawierającego wady
materiałowe bądź niezdatnego do użytku z jakiegokolwiek innego powodu.
2.
W którymkolwiek z przypadków opisanych w punkcie 1. powyżej, Nabywca ma
prawo:
a)
zażądać naprawy, jeśli to możliwe, wadliwego towaru przez Dostawcę i na jego koszt,
a Dostawca ma obowiązek taką naprawę przeprowadzić;
b)
zażądać zamiennika towaru wadliwego lub niespełniającego określonych warunków,
dostarczanego przez Dostawcę i na jego koszt, a Dostawca ma obowiązek zapewnić taki
zamiennik,
c)
anulować Zamówienie, bez rezygnacji z praw dotyczących rekompensaty
jakichkolwiek dodatkowych strat.
3. Towar, który nie został przyjęty, ma zostać odebrany przez Dostawcę na jego koszt, a
całość jego ceny ma zostać zwrócona Nabywcy, który zostaje wtedy zwolniony z
jakichkolwiek zobowiązań dotyczących zapłaty za nieprzyjęty towar. Jeśli Dostawca otrzymał
już od Nabywcy zapłatę za nieprzyjęty towar, Nabywca jest upoważniony do otrzymania
zwrotu zapłaconejsumy oraz kosztów związanych z otrzymaniem zwrotu, a także
jakichkolwiek innych strat lub poniesionych wydatków.
4. Zwrot opisany w punkcie 3 powyżej może zostać uzyskany przez:
a) odjęcie odpowiedniej sumy od należności Dostawcy, związanej z zakupem innych
towarów, które zostały dostarczone razem z nieprzyjętym towarem lub w innym terminie,
b) wystawienie Dostawcy noty obciążeniowej na sumę określoną powyżej
Odpowiednia faktura dokumentująca taką dostawę ma zostać skorygowana z uwzględnieniem
wszystkich potrzebnych zmian (jeśli dotyczą).
VII Odpowiedzialność
1.
Dostawca ma obowiązek zabezpieczać Nabywcę i chronić go przed ponoszeniem
jakichkolwiek kosztów, wydatków, szkód lub innych strat, którymi Nabywca zostałby
obciążony, lub które poniósł, bądź czynnościami prawnymi lub postępowaniem sądowym
wszczętym przeciw Nabywcy w wyniku:
a)
jakichkolwiek usterek lub domniemanych usterek bądź braku zgodności towaru z
opisem w zakresie objętym niniejszymi OWZ;
b)
jakiegokolwiek naruszenia lub domniemanego naruszenia praw własności
przemysłowej (lub innych praw) osób trzecich, wynikającego z użycia towaru bądź jego
opakowania, postaci/substancji, wyglądu zewnętrznego, oznaczeń lub reklamy;
c)
- jakiegokolwiek postępowania cywilnego/administracyjnego podjętego przeciw
Nabywcy w związku z odpowiedzialnością prawną związaną z produktem.
2.
Dostawca bierze na siebie i uwalnia Nabywcę od jakiejkolwiek odpowiedzialności
mogącej powstać tytułem wszelkich wad opakowania, szkód lub strat poniesionych w czasie
transportu oraz jest zobowiązany do wymiany lub naprawy Produktów na swój koszt.
VIII Rozwiązanie

Niezależnie od przysługujących Nabywcy na mocy niniejszych OWZ uprawnień, Nabywca
może anulować złożone już Zamówienie ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:
a) wszczęto postępowanie upadłościowe wobec Dostawcy, umorzono postępowanie
upadłościowe w związku z brakiem środków lub zaistniały jakiekolwiek okoliczności, na
których podstawie takie postępowanie mogłoby zostać wszczęte lub otwarte;
b) przeciw Dostawcy zostało wszczęte lub toczy się jakiekolwiek postępowanie sądowe/
egzekucyjne związane z konfiskatą mienia;
c) Dostawca zaprzestał chociażby czasowo regulowania swoich zobowiązań finansowych,
d) Dostawca wstrzymał/zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej
e) jeśli firma Dostawcy uległa likwidacji lub w przypadku śmierci Dostawcy, gdy Dostawcą
jest
osoba fizyczna; lub w przypadku, gdy Dostawcą jest spółka i jest ona w trakcie likwidacji.
3.
Poufność
Niniejsze OWZ, Zamówienie oraz jakiekolwiek inne informacje lub materiały dostarczone
Dostawcy przez Nabywcę lub w jego imieniu, są uznawane za ściśle poufne i nie mogą zostać
przekazane (w całości lub częściowo) przez Dostawcę osobom trzecim bez wcześniejszej
pisemnej zgody Nabywcy. Dostawca nie ma prawa wykorzystywać nazwy/firmy Nabywcy
lub jakichkolwiek innych informacji zawartych w niniejszych OWZ (lub dostarczonych na
ich mocy) do celów reklamowych, bez wcześniejszej pisemnej zgody Nabywcy.
4.
Prawo właściwe i Sądy
Niniejsze OWZ podlegają prawu jurysdykcji właściwej dla głównego miejsca prowadzenia
działalności
gospodarczej Nabywcy, z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach. W
przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów dotyczących interpretacji,
zawarcia lub wykonania umowy, sądy właściwe dla głównego miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej Nabywcy będą jedynymi właściwymi sądami z wyłączeniem
wszystkich innych sądów. Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów nie będzie miała zastosowania do niniejszej umowy.
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