Ogólne warunki zakupów i dostaw do Zakładu Mechanicznego „Skraw-Mech” spółka z o.o. (zwanego dalej: Skraw-Mech).
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Niniejsze ogólne warunki zakupów i dostaw stosuje się do wszystkich transakcji zakupu dokonywanych przez „Skraw-Mech”
na terenie Polski jak i poza jej granicami oraz w przypadku przygotowania i złożenia oferty przez dostawcę w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe „Skraw-Mech”.
Wszelkie odmienne warunki dostawców czy sprzedawców, także załączone do oferty, nie mają zastosowania, chyba że
„Skraw-Mech” wyraźnie warunki te przyjmie do stosowania, co wymaga pod rygorem nieważności pisemnego oświadczenia.
Wszystkie czynności polegające na zakupie przez „Skraw-Mech” materiałów i towarów od dostawców będą realizowane
wyłącznie zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami zakupów i dostaw.
Zapytania ofertowe składane są przez „Skraw-Mech” w formie pisemnej, która jest zachowana również, gdy zapytanie
ofertowe jest wysłane faksem lub pocztą elektroniczną (email).
Zapytania ofertowe nie są dla „Skraw-Mech” w żaden sposób wiążące i mogą być kierowane do konkurencyjnych dostawców
w celu wybrania oferty najkorzystniejszej dla „Skraw-Mech”.
Poprzez złożenie oferty przyjmuje się, że dostawca zapoznał się z treścią oraz akceptuje niniejsze ogólne warunki zakupów.
Dostawca zobowiązany jest do sporządzenia oferty zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Oferta powinna spełniać
następujące wymagania:
7.1. Zawierać wszystkie informacje konieczne dla oceny (czy towary odpowiadają wymogom określonym w zapytaniu);
7.2. Zawierać wszystkie informacje wymagane przez „Skraw-Mech” zgodnie z zapytaniem ofertowym;
7.3. Wyraźne wskazanie wszystkich rozbieżności pomiędzy wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym a oferowanymi
przez dostawcę;
7.4. Wyraźnie określać walutę i cenę towarów (cena netto), a w przypadku dostawy międzynarodowej warunki oparte o
Icoterms obciążenia stron ryzykiem przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zakupu lub dostawy oraz
transportu, obciążeń publicznoprawnych i ubezpieczenia.
7.5. Oferta powinna zostać przekazana do „Skraw-Mech” w terminie i na adres wskazany w zapytaniu ofertowym z
podaniem jego numeru.
W braku odmiennego oznaczenia ceny wskazane w ofercie zawierają koszty załadunku, transportu, wysyłki, opakowania
oraz ubezpieczenia na czas transportu.
Przyjęcie oferty po wynegocjowaniu najkorzystniejszych dla „Skraw-Mech” warunków skutkuje skierowaniem do drugiej
strony zamówienia.
W przypadku rozbieżności danych między zamówieniem złożonym przez „Skraw-Mech” a fakturą sprzedawcy za uzgodnione
uznawane są dane z zamówienia, zaś „Skraw-Mech” ma prawo wg własnego uznania zarówno odmówić przyjęcia dostawy
niezgodnej treścią zamówienia, nieterminowej, albo wstrzymać się z zapłatą do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej i
zgodnej z uzgodnieniami stron faktury.
W braku odmiennych ustaleń, w szczególności na podstawie punktu 7.4, wartość zamówienia obejmuje wartość
zamówionego towaru wraz z dokumentami oraz jego opakowaniem i dostawą do „Skraw-Mech”.
Jeżeli w ciągu 48 godzin Dostawca nie zgłosi uwag do otrzymanego zamówienia „Skraw-Mech” uważa je za przyjętedo
realizacji.
Termin płatności określony w zamówieniu liczony jest od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby „SkrawMech”. Podstawą do wystawienia faktury oraz warunkiem jej płatności jest dostawa kompletnego i bez uszkodzeń towaru do
„Skraw-Mech”. W przypadku towaru niezgodnego z umową, wadliwego, niekompletnego itp. termin płatności liczony jest od
czasu jej usunięcia.
Sprzedawca wraz z dostawą towaru zobowiązany jest dostarczyć dokumenty transportowe (wz, list przewozowy,
specyfikacja wysyłki), wymagane świadectwa i certfikaty oraz fakturę sprzedaży.
Na dokumencie transportowym lub na innych dokumentach związanych z realizacją zamówienia, w szczególności takich jak:
pisma, faktury, certyfikaty jakości i deklaracje zgodności sprzedawca zobowiązany jest umieścić numer zamówienia.
Po przekroczeniu terminu dostawy „Skraw-Mech” obciąży wykonawcę/dostawcę kosztami w wysokości 0,2% za każdy dzień
opóźnienia.
Dostawca ma obowiązek zapewnić pełną identyfikowalność dostarczonego towaru.
Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić „skraw-Mech” o gotowości towaru do wysyłki na co najmniej 2 dni przed
planowaną data dostawy towaru.
„Skraw-Mech” jest uprawniony do kontrolowania procesu realizacji zamówień, jak również do okresowego audytu dostawcy
także w obecności odbiorców produktów „Skraw-Mech”. Dostawca, kooperant w ramach kwalifikacji udziela prawa dostępu
do wszystkich zasobów np.: infrastruktura, kompetencje personelu, itp. pracownikom „Skraw-Mech”.
Udostępnienie przez dostawcę informacji związanych z zamówieniem osobom trzecim wymaga pisemnej zgody „SkrawMech”.
Dostawy towaru przyjmowane są w siedzibie „Skraw-Mech” w godzinach otwarcia magazynu – od poniedziałku do piątku od
6:00 do 15:00. „Skraw-Mech” dopuszcza możliwość przyjęcia dostawy poza godzinami otwarcia magazynu pod warunkiem,
że zostanie to wcześniej uzgodnione w formie pisemnej (email) pomiędzy „Skraw-Mech” a sprzedawcą.
Towary i materiały dostarczone do „Skraw-Mech” muszą być zapakowane przez dostawcę tak, aby nie uległy uszkodzeniu
w trakcie transportu (co obejmuje w szczególności ich załadunek i rozładunek), a także były chronione przed wpływami
atmosferycznymi.
Dostawca zobowiązany jest do kontroli towarów pod względem zgodności z umową/zamówieniem, jakości, ciężaru i
wymiarów fizycznych, a także pod kątem uszkodzeń towarów lub ich opakowania. Dostawca jest w szczególności
zobowiązany do sprawdzenia czy towary posiadają uzgodnione właściwości.
W przypadku niezgodności wykrytych u dostawcy ma on bezwzględny obowiązek powiadomienia o nich „Skraw-Mech” przed
dostarczeniem towaru.
W chwili odbioru towarów, „Skraw-Mech” jest zobowiązany do przeprowadzenia wstępnej kontroli towarów obejmującej
sprawdzenie zgodności jedynie pod kątem ilości oraz widocznych braków lub wad dostawy. W przypadku gdy ilość towaru
nie będzie zgodna z dokumentami transportowymi i zamówieniem lub gdy dostarczony towar będzie uszkodzony, „Skraw-
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Mech” zaznaczy powyższą niezgodność w stosownych dokumentach i poinformuje o tym fakcie dostawcę. Może też
odmówić przyjęcia dostawy i w takim wypadku Dostawca będzie w zwłoce ze wszystkimi skutkami takiego stanu.
„SKRAW-Mech” nie jest zobowiązany do przyjęcia towarów, które nie są wolne od wad.
Dla uniknięcia wątpliwości, dostarczeniem towarów, które nie są wolne od wad, jest również dostawa towarów w niewłaściwej
ilości oraz dostawa towarów bez wymaganej dokumentacji.
W pozostałym zakresie towary będą sprawdzane przez „Skraw-Mech” w trakcie kontroli towarzyszącej procesowi
produkcyjnemu (niezgodność dostarczonego materiału z badaniami przeprowadzonymi przez jednostki niezależne, wady
ukryte, itp.), w trakcie kontroli końcowej, bądź (dla towarów niewykorzystywanych w procesie produkcyjnym) wraz z
wykorzystaniem towarów zgodnie z ich przeznaczeniem. Wady stwierdzone w ten sposób będą zgłaszane dostawcy
niezwłocznie po ich wykryciu przez „Skraw-Mech”.
Jeżeli dostawca dostarczy towary wadliwe, „Skraw-Mech” umożliwi dostawcy usunięcie wad lub ponowną dostawę towarów
wolnych od wad w terminie 3 dni roboczych, chyba że taka naprawa lub dostawa towarów wolnych od wad nie miałaby
ekonomicznego uzasadnienia dla „Skraw-Mech”. Jeżeli dostawca nie może wykonać żądania „Skraw-Mech” w wyznaczonym
terminie, „Skraw-Mech” może naprawić lub wymienić towary we własnym zakresie (samodzielnie lub przy wykorzystaniu
wykwalifikowanej osoby trzeciej) i obciążyć dostawcę kosztami naprawy, lub odesłać towary na koszt i ryzyko dostawcy.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności
przepisami dotyczącymi rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej.
Jeżeli nie uzgodniono inaczej, uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z upływem 24 miesięcy od dnia dostarczenia towarów.
Z tytułu dostawy wadliwych towarów, „Skraw-Mech” przysługuje roszczenie o obniżenie ceny wadliwych towarów jak też
roszczenie o naprawienie powstałej w ten sposób szkody (w tym również utraconych korzyści „Skraw-Mech”). Jeżeli skutkiem
dostawy wadliwych towarów jest wstrzymanie produkcji „Skraw-Mech” to może on dochodzić za każdy taki przypadek kary
umownej w wysokości 50 000 złotych , nie więcej jednak niż równowartość 20% wartości zamówienia za każdy dzień
wstrzymania produkcji.
Dostawca może podzlecić całość lub część prac związanych z dostawą towarów wybranej prze siebie osobie trzeciej
(podwykonawca). Podwykonawca działa na wyłączny koszt i na wyłączną odpowiedzialność dostawcy. Dostawca odpowiada
względem „Skraw-Mech” za wszelkie działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania. Dostawca
jest zobowiązany poinformować podwykonawcę o postanowieniach niniejszych ogólnych warunków oraz wszelkich
wymagań zawartych w zamówieniu.
Wszelkie informacje ujawnione dostawcy przez „Skraw-Mech”, w tym informacje techniczne, przemysłowe, handlowe,
finansowe, niezależnie od sposobu ich dostarczenia (droga ustną, pisemną czy inną), łącznie z rysunkami, opisami,
specyfikacjami, raportami, dokumentacją są poufne. Do informacji należą również informacje ujawnione w trakcie realizacji
umowy pracownikom, pośrednikom dostawcy, jego podwykonawcom, przedstawicielom lub stałym bądź czasowym
współpracownikom. Informacje mogą być wykorzystywane jedynie w związku z realizacja umowy/zamówienia.
Wszelkie spory związane z umową/zamówieniem rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby „Skraw-Mech”
Jeżeli dostawca będzie chciał dokonać zmian w przedmiocie zamówienia zobowiązany jest do uzyskania zgody ze strony
„Skraw-Mech”.
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