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> OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ

§ 1. Definicje pojęć
Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów oznaczają:
1) Ilekroć mowa o OWZ należy przez to rozumieć niniejsze Ogólne Warunki Zakupów. Niniejsze OWZ stosuje się do umów zawartych na
podstawie zamówień Towarów bądź Usług złożonych przez Zamawiającego u Dostawcy i stanowią one spójną i integralną część zawartych
umów.
2) Zamawiający: Buchen Industrial Services Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrężnej 5, 44-100 Gliwice, wpisany do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gliwic pod numerem KRS: 0000253769, REGON: 140539331,
NIP: 5272505484, kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN w pełni wpłacony.
3) Dostawca: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, który w zakresie swojej
działalności gospodarczej świadczy usługi na rzecz Zamawiającego, w tym również w zakresie wynajmu pracowników, bądź dostarcza
towary na jego rzecz.
4) Strony: Zamawiający i Dostawca.
5) Zamówienie: dokument sporządzony przez Zamawiającego, stanowiący podstawę dla Dostawcy do rozpoczęcia świadczenia usług bądź
sprzedaży towarów, zawierający co najmniej dane Stron, przedmiot zamówienia oraz cenę usługi bądź sprzedaży.
6) Towary: rzeczy ruchome, ich części składowe lub inne przedmioty, które Zamawiający zamówił u Dostawcy celem ich zakupu, zgodnie ze
specyfikacją rodzajową, ilościową i jakościową.
7) Usługi: jakiekolwiek usługi i inne czynności, które Zamawiający zamówił (zlecił) u Dostawcy.

§ 2. Warunki ogólne
1) Zamawiający dokonuje Zamówień wyłącznie na podstawie niniejszych OWZ oraz postanowień łączącej Strony umowy, o ile taka umowa
została zawarta.
2) Wszelkie odstępstwa od niniejszych OWZ muszą być potwierdzone w formie pisemnej przez Zamawiającego.
3) W przypadku niewywiązania się przez Dostawcę z terminu bądź innych warunków Zamówienia, z winy leżącej po stronie Dostawcy,
Zamawiający wezwie Dostawcę do zrealizowania Zamówienia z podaniem ostatecznego terminu dostawy Towarów bądź wykonania Usługi.
W przypadku przekroczenia tego terminu przez Dostawcę, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, bez uprawnienia
Dostawcy do dochodzenia od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń.
4) W przypadku nieterminowej realizacji usługi bądź dostawy towarów Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za
poniesione straty, w tym do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości i stanu realizacji Zamówienia na każdym etapie jego realizacji.
6) Dostawca obowiązany jest zrealizować Zamówienie zgodnie z przepisami i wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów
przeciwpożarowych, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie osób i mienia, ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz
wewnętrznymi przepisami obowiązującymi u Zamawiającego Na każde żądanie Dostawcy, Zamawiający udostępni Dostawcy przepisy
wewnętrzne obowiązujące u Zamawiającego, niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówienia.

§ 3. Szczególne warunki obowiązujące Dostawców środków chemicznych
1) Przy dostawie środków chemicznych Dostawca jest zobowiązany do przekazania sporządzonych w języku polskim kart charakterystyki
Towaru.
2) Opakowania, w których dostarczane są środki chemiczne winny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Dostawca zobowiązuje się, zgodnie z przepisami polskiego prawa, do odbioru opakowań po ww. Towarach.

§ 4. Szczególne warunki obowiązujące Dostawców maszyn, narzędzi oraz urządzeń
1) Dostawcy Towarów, które podlegają obowiązkowi potwierdzenia zgodności CE lub/oraz przeznaczonych do użytku w atmosferze 			
potencjalnie wybuchowej (ATEX), zobowiązani są do trwałego oznakowania tych Towarów i dostarczenia wymaganej dokumentacji zgodnie
ze wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, a w szczególności z Ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r.
poz. 542) oraz z rozporządzeniami wykonawczymi w sprawie zasadniczych wymagań dla danego wyrobu.
2) Dostawcy Towarów przeznaczonych do prac z wysokimi ciśnieniami zobowiązani są do takiego oznakowania tych Towarów, które 		
jednoznacznie pozwalają zidentyfikować producenta oraz maksymalne, dopuszczalne ciśnienie robocze.

2

> OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ

§ 5. Szczególne warunki obowiązujące Dostawców dokonujących utylizacji odpadów
1) Rozliczenie Usług w zakresie utylizacji odpadów, odbywa się na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego kart przekazania
odpadów. przy zastosowaniu wynegocjowanych stawek.
2) Dostawcy dokonujący utylizacji odpadów, zobowiązani są do dostarczenia Zamawiającemu oryginałów kart przekazania odpadów 		
najpóźniej do 14 dni od daty przekazania odpadu.

§ 6. Szczególne warunki obowiązujące podmioty wynajmujące pracowników
1) Dostawca zobowiązany jest do należytego i terminowego kierowania pracowników w celu świadczenia Usług.
2) Dostawca zobowiązuje się, że skierowani przez niego pracownicy będą posiadać aktualne badania lekarskie oraz odpowiednie kwalifikacje,
uprawnienia, i umiejętności zgodne z wymaganiami zamawiającego.
3) Pracownicy Dostawcy zobowiązani są do stosowania, obowiązujących w podmiocie na rzecz którego wykonywane są prace, przepisów
wewnętrznych, w szczególności norm i przepisów BHP i PPOŻ oraz utrzymania należytego porządku na terenie prowadzonych prac.
Odpowiedzialność za kary nałożone w związku z nieprzestrzeganiem powyższych zasad przez wynajętych pracowników ponosi Dostawca.
4) Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia skierowanym pracownikom odzieży roboczej zgodnie z przepisami BHP, w szczególności:
buty robocze klasy S3 lub wyższej, kask, okulary ochronne, ochronniki słuchu, ubiór antystatyczne oraz rękawice ochronne. W przypadku
konieczności wykorzystania szczególnych środków ochrony wynikających ze specyfiki wykonywanych prac Zamawiający zapewni stosowne
środki ochrony.
5) Oceny prawidłowości wykonania przedmiotu Zamówienia dokonuje Zamawiający. Zamawiający sprawuje również nadzór nad prawidłowym
wykonaniem Zamówienia.
6) Podstawą do rozliczenia Zamówienia jest podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego protokół potwierdzenia czynności, zawierający
szczegółowe zestawienie godzin przepracowanych przez pracowników Dostawcy. Roboczogodziny rozliczane są z dokładnością, co do
każdej zakończonej 0,5 godziny pracy.
7) Płatność za usługi wynajmu pracowników następuje w terminie 7 dni od daty zapłaty za płace przez podmiot, na rzecz którego wykonywane
są prace.
8) Dostawca, bez pisemnego upoważnienia Zamawiającego, nie jest uprawniony do posługiwania się podwykonawcami.

§ 7. Fakturowanie oraz warunki płatności
1) Fakturowanie odbywa się na podstawie zatwierdzonego przez Strony protokołu należytego wykonania przedmiotu Zamówienia bądź
potwierdzenia dostawy Towarów.
2) Sprzedający zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.
3) Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Zamawiający nie będzie mógł odliczyć naliczonego podatku VAT, Dostawca zobowiązuje się
do wystawienia faktury korygującej celem rekompensaty poniesionej straty.
4) Fakturowanie możliwe jest po wykonaniu całości przedmiotu Zamówienia. Częściowe fakturowanie wymaga uprzedniej zgody 			
Zamawiającego.
5) Warunkiem zapłaty za fakturę jest łączne spełnienie przez Dostawcę poniższych warunków:
a. dostarczenie oryginału faktury, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami na adres:
		 BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o. // ul. Okrężna 5 // 44-100 Gliwice // Polska
b. umieszczenie na fakturze numeru zamówienia, wskazanego przez Zamawiającego,
c. wystawienie faktury zgodnie z zamówieniem Zamawiającego oraz zgodnie z przepisami prawa,
d. dostarczenie towaru bądź usługi zgodnie z Zamówieniem.
6) Faktury wystawione niezgodnie z Zamówieniem, z przepisami prawa bądź bez wskazania numeru Zamówienia będą odsyłane jako 		
nieuznane.
7) W przypadku wszczęcia wobec Dostawcy procedury reklamacyjnej, termin zapłaty może ulec przedłużeniu, bez negatywnych konsekwencji
dla Zamawiającego.
8) Co do zasady Zamawiający dokonuje zapłaty w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury. Wszelkie odstępstwa od tej zasady wymagają
pisemnego potwierdzenia ze strony Zamawiającego.
9) Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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§ 8. Gwarancje
1) Dostawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wykonane Usługi , licząc od daty podpisania przez Strony protokołu
końcowego odbioru robót z wynikiem pozytywnym. Gwarancja na Towary zostaje udzielona zgodnie z gwarancją producenta, jednak na
okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
2) Wszelkie wady użytych przez Dostawcę Towarów lub wady wykonanych przez niego Usług będą zgłaszane w okresie gwarancji, w
terminie 14 dni od daty ich wykrycia przez Zamawiającego.
3) Dostawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie po otrzymaniu jej zgłoszenia, nie później niż w terminie 14 dni. W wypadku braku zajęcia
stanowiska przez Dostawcę wobec zgłoszonej reklamacji, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 		
wynagrodzenia netto określonego w Zamówieniu za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji, nie więcej jednak niż 20% tego
wynagrodzenia.
4) Dostawca wymieni Towar wadliwy na wolny od wad, jeżeli Towar był uprzednio co najmniej 2-krotnie naprawiany, a nadal posiada wady
uniemożliwiające jego dalsze użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
5) W wypadku, gdyby Dostawca nie usunął wady wykonanych Usług albo nie naprawił wadliwego Towaru w terminach uzgodnionych przez
Strony bądź nie wymienił wadliwego Towaru, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto
określonego w zamówieniu za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady, nie więcej jednak niż 20% tego wynagrodzenia.
6) Okres, w którym przedmiot Zamówienia nie będzie się nadawać do wykorzystania ze względu na wadliwe wykonawstwo bądź 		
nieprawidłowe działanie, wydłuży okres gwarancji o czas równy długości tego okresu nieprzydatności do eksploatacji.
7) Powyższe zapisy uznaje się za równoznaczne z wydaniem dokumentu. Uprawnienia wynikające z gwarancji udzielonej przez Dostawcę
mogą być przez Zamawiającego egzekwowane na podstawie Zamówienia, bez legitymowania się jakimikolwiek innymi dokumentami
gwarancyjnymi.

§ 9. Klauzule końcowe
1) Dostawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać przekazania wierzytelności na osoby trzecie.
2) Prawem właściwym dla niniejszego zamówienia jest prawo polskie.
3) Wszelkie spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w ciągu
30 dni od powstania sporu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4) W przypadku, gdyby zapisy umowy zawartej z Dostawcą stały w sprzeczności z zapisami niniejszych OWZ, za obowiązujące uznaje się

Stan na 10.01.18

zapisy umowy.
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