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Ogólne Warunki Umów
obowiązujące w transakcjach z BARTEC Polska Sp. z o.o.

1.

Warunki Ogólne
1.1 Do umów handlowych, w ramach których BARTEC Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Tychach 43-100, ul. Murarska 28, KRS nr 0000213981 – zwana dalej „Zamawiającym”, nabywa od podmiotów trzecich
nie będących konsumentami – zwanych dalej „Dostawcą” towary i/lub usługi stosuje się niniejsze Ogólne Warunki Umów
(dalej: OWU).
1.2 Stosowane przez Dostawcę ogólne warunki umów, o ile pozostają sprzeczne z niniejszymi OWU, nie są wiążące dla
Zamawiającego i nie stanowią integralnej części zawartej umowy, nawet jeśli w indywidualnym przypadku nie zostało to
przez Zamawiającego wyraźnie zastrzeżone. Niniejsze OWU stanowią integralną część zamówienia składanego przez
Zamawiającego (dalej: zamówienie), a także zawartej Umowy.
1.3 Oświadczenia woli, dla swej skuteczności, powinny być składane w jednej z następujących form:
1.3.1 oryginał pisma, zawierającego oświadczenie woli, doręczony drugiej stronie,
1.3.2 kserokopię oryginału pisma, zawierającego oświadczenie woli przesłaną faksem drugiej stronie,
1.3.3 odczyt do formy elektronicznej (w formacie PDF) oryginału pisma, zawierającego oświadczenie woli, przesłany za
pomocą wiadomości e-mail drugiej stronie.
1.4 Składane przez Dostawcę oświadczenie woli w formie określonej w pkt. 1.3 OWU o przyjęciu zamówienia winno być
przesłane wraz z powołaniem się na zamówienie otrzymane przez Zamawiającego.
1.5 Dostawca w korespondencji winien podawać adres e-mail bądź numer faksu, pod który Zamawiający winien przesyłać
pisma zawierające oświadczenia woli. W przypadku braku tych danych, zamówienia oraz inne oświadczenia woli
Zamawiającego, będą przesyłane na numer faksu lub adres e-mail powszechnie dostępne na stronie internetowej,
w książkach telefonicznych, itp.

2.

Zawarcie Umowy
2.1 Zamówienie, oferta oraz ich przyjęcie, prowadzące do zawarcia Umowy, jak również harmonogramy dostaw, wszelkie
ich zmiany i uzupełnienia, wymagają dla ich skuteczności, dochowania przez strony jednej z form określonych w pkt 1.3
OWU.
2.2 Zamówienie lub oferta przestaje wiązać, jeżeli oświadczenie o ich przyjęciu bez zastrzeżeń nie zostało doręczone
niezwłocznie, licząc od daty doręczenia zamówienia lub oferty.
2.3 Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia lub oferty
bez zastrzeżeń, w formie określonej w pkt 1.3
2.4 Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia dostawy w ilości wykraczającej poza zakres zawartej umowy, jak
i dostawy przed ustalonym w umowie terminem.
2.5 Zamawiający jest uprawniony do żądania w zamówionym towarze objętym zawartą umową zmian technicznych,
ilościowych oraz uzgodnionych standardów i paramentów, jeżeli pozwalają na to uwarunkowania produkcyjne –
w przypadku takich zmian strony uzgodnią odpowiednie zmiany w zakresie ceny oraz terminów dostawy.
2.6 Dostawca jest zobowiązany dochować wszelkich znanych standardów w zakresie techniki, przepisów bezpieczeństwa
i uzgodnionych danych technicznych (normy krajowe i międzynarodowe) obowiązujących i stosowanych w przemyśle
górniczym i wydobywczym.

3.

Transport i dostawa towarów i usług
3.1 Jeśli nie ustalono inaczej, dostawy następują na adres Zamawiającego we wskazanym w umowie terminie, a Dostawca
zobowiązany jest do zorganizowania i pokrycia kosztów transportu oraz należytego zabezpieczenia towaru na czas
transportu i rozładunku.
3.2 W przypadku gdy dostawa ma być wykonywana częściami terminy i miejsca realizacji i ilości poszczególnych części
dostaw zostaną określone w umowie.
3.3 Wszelkie ryzyka oraz korzyści i ciężary związane z dostarczanymi towarami przechodzą na Zamawiającego z chwilą ich
wydania Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej przez Zamawiającego w sposób określony w pkt 1.3.
3.4 Transport towarów powinien zapewniać ich kompletność i nienaruszalność, a w szczególności powinien odpowiadać
właściwościom dostarczanych towarów.
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3.5 Pracownik Dostawcy lub osoba trzecia dokonująca dostawy jest przedstawicielem Dostawcy umocowanym do składania
i odbierania w imieniu Dostawcy oświadczeń związanych z realizacją Umowy. W przypadku odmowy złożenia
oświadczenia lub odebrania oświadczenia przez pracownika Dostawcy lub osobę trzecią dokonującą dostawy
sporządzony zostanie protokół, a stwierdzone w nim okoliczności są wiążące dla Dostawcy.
3.6 Przy przekroczeniu terminu dostawy, Zamawiający jest uprawniony do określenia sposobu transportu, który uzna za
najbardziej stosowny dla niezwłocznego jej wykonania. Koszty dodatkowe, wynikające ze zmiany sposobu transportu
poniesie dostawca.
3.7 Do każdej dostawy musi być wystawiony ważny dowód dostawy, zawierający numer zamówienia, datę jego wystawienia,
opis towaru, ilość, wagę, jak również nazwę i adres Dostawcy.
3.8 Dostawca zobowiązany jest w wykonywaniu Umowy świadczyć Zamawiającemu towary nowe i nieużywane – o ile
Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej. Za towary nowe uznaje się takie, które zostały wytworzone nie wcześniej niż
12 miesięcy przed datą dostawy.
3.9 Ustalone terminy dostaw są wiążące. Za towar dostarczony, a tym samym dotrzymanie terminu dostawy, uważa się
kompletną dostawę towaru, określonego w Umowie bądź zamówieniu, wraz z pełną dokumentacją sporządzoną
w określonym przez Zamawiającego języku i w określonej przez Zamawiającego ilości egzemplarzy, na uzgodnionych
przez strony warunkach.
4.

Odbiór towarów i usług
4.1 Odbiór towarów jest potwierdzany przez pracowników Zamawiającego lub inne wyznaczone przez niego osoby.
Zamawiający nie jest zobowiązany do kontroli dostarczonych towarów podczas ich przyjmowania w miejscu wskazanym
w Umowie.
4.2 W przypadku gdy dostarczane towary obarczone są wadami w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów
prawa lub pozostają w niezgodności z wymaganiami określonymi w Umowie lub OWU Zamawiający, według własnego
uznania, jest uprawniony do odmowy odbioru całości lub części dostawy oraz wyznaczenia Dostawcy dodatkowego
terminu dostawy towarów wolnych od wad oraz zgodnych z wymaganiami Umowy oraz OWU.
4.3 Odbiór towarów nie wyłącza odpowiedzialności dostawcy przewidzianej w Umowie, OWU oraz odpowiedzialności z tytułu
rękojmi lub udzielonej gwarancji jakości, ani też nie potwierdza zgodności towarów z Umową oraz OWU.
4.4 Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia widocznych wad dostarczonego towaru w terminie 30 dni od daty jego
odbioru, natomiast wady ukryte mogą być zgłoszone w terminie 30 dni od daty ich ujawnienia.

5.

Opóźnienie terminu dostawy i kary umowne
5.1 Dostawca jest zobowiązany do pokrycia szkody wyrządzonej Zamawiającemu opóźnieniem wykonania przedmiotu
Umowy.
5.2 W przypadku opóźnienia Dostawcy w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wynikających z oferty, Umowy lub OWU
Zamawiający jest uprawniony do żądania od Dostawcy kary umownej w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu Umowy
brutto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 30 % wartości przedmiotu Umowy brutto.
5.3 W przypadku opóźnienia Dostawcy w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wynikających z oferty, Umowy lub OWU
przekraczającego 15 dni kalendarzowych, Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu
od zawartej Umowy lub jej części, w terminie kolejnych 30 dni kalendarzowych oraz żądania zapłaty kary umownej
w wysokości 10 % wartości przedmiotu Umowy brutto.
5.4 W przypadku, gdy szkody poniesione przez Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań Dostawcy względem Zamawiającego, przewyższają wysokość zastrzeżonych kar umownych,
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
5.5 W przypadku naliczenia zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do ich potrącenia od kwot
należności przysługujących Dostawcy.

6.

Faktury i zapłata ceny
6.1 Jeśli Umowa nie stanowi inaczej, płatność za wykonanie przez Dostawcę przedmiotu Umowy, zostanie dokonana za
pomocą przelewu bankowego lub innej, uzgodnionej przez strony formy płatności, w terminie 45 dni od daty otrzymania
faktury.
6.2 Podstawą do wystawienia faktury przez dostawcę będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez upoważnionego
pracownika Zamawiającego stwierdzający zgodność dostawy z Umową.
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6.3 Oryginał faktury należy przesłać na adres: BARTEC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach 43-100 przy
ul. Murarskiej 28.
6.4 Prawidłowa faktura VAT powinna, oprócz wymogów ustawowych, zawierać:
a) Ilość towaru (rodzaj usługi) i ceny jednostkowe netto i brutto poszczególnych pozycji. Każda pozycja z Umowy
(zamówienia) powinna być specyfikowana na fakturze w taki sposób, jak w Umowie (zamówieniu);
b) Numer oraz datę Umowy lub zamówienia Zamawiającego;
c) Warunki i termin płatności zgodnie z umową lub zamówieniem;
d) W przypadku dostaw z terytorium Unii Europejskiej – właściwy numer identyfikacyjny VAT Sprzedającego.
6.5 Datę dokonania płatności należy rozumieć jako datę obciążenia bankowego rachunku Zamawiającego.
6.6 Gdy przedmiot Umowy jest wadliwy, Zamawiający jest uprawniony, za uprzednim powiadomieniem Dostawcy o wadzie,
do wstrzymania płatności, aż do momentu skutecznego usunięcia wady stwierdzonej przez Zamawiającego.
6.7 Dostawca nie jest uprawniony do zbywania praw wynikających z Umowy lub powstałych w trakcie jej realizacji,
w szczególności przysługujących mu wierzytelności wobec Zamawiającego, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
6.8 Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
wymaganiami Umowy i niniejszymi OWU.
7.

Zasady odpowiedzialności Dostawcy
7.1 Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne dostarczanych towarów i usług.
7.2 Niezależnie od rękojmi Dostawca udziela gwarancji jakości na przedmiot Umowy na okres 24 miesięcy od daty
uruchomienia instalacji wykorzystującej dostarczony towar lub wykonaną usługę, nie więcej niż 30 m-cy od daty dostawy
lub wykonania usługi, o ile Umowa nie stanowi inaczej. Dostawca wraz z towarem doręczy Zamawiającemu dokument
gwarancji obejmujący wskazane w OWU warunki, o ile Strony w Umowie nie ustalą innych warunków gwarancji.
7.3 Dostawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu towar na własność w stanie wolnym od wad fizycznych
i prawnych.
7.4 Za wady fizyczne uznaje się wady określone zgodnie z art. 566 (1) Kodeksu cywilnego, a także każdą niezgodność
przedmiotu Umowy z opisem zawartym w ofercie Dostawcy, zamówieniu, Umową, OWU oraz ze wszelkimi normami
technicznymi lub technologicznymi wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów.
7.5 Dostawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady prawne oferowanych Zamawiającemu towarów, w tym roszczenia osób
trzecich wynikające z prawa własności, prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym zwłaszcza prawa
autorskie, patenty, prawa ochronne do znaków towarowych oraz prawa z rejestracji wzorów użytkowych i przemysłowych.
7.6 Termin obowiązywania rękojmi odpowiada terminowi obowiązywania gwarancji, o której mowa w pkt 7.2
7.7 Jeżeli Dostawca lub osoba przez niego upoważniona po otrzymaniu od Zamawiającego wezwania do wykonania
obowiązków z tytułu rękojmi lub gwarancji nie wykona tych obowiązków, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia
wad na koszt i ryzyko Dostawcy lub do nabycia na koszt Dostawcy towaru wolnego od wad zachowując przy tym inne
uprawnienia wynikające zarówno z Umowy, OWU jak i obowiązujących przepisów.
7.8 W przypadku skierowania przez osoby trzecie roszczeń wobec Zamawiającego, wynikających z wad towaru lub
świadczonej usługi albo niedopełnienia obowiązków leżących po stronie Dostawcy, Dostawca naprawi lub pokryje szkodę
osobie trzeciej wadami tymi wywołaną lub szkodę, którą z tego powodu poniósł Zamawiający.

8.

Poufność oraz ochrona danych osobowych
8.1 Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia przed nieuprawnionym
dostępem osób trzecich wszelkich informacji dotyczących prowadzonych negocjacji lub wykonywania Umowy, jak
również informacji niejawnych dotyczących drugiej strony Umowy oraz jej działalności, w których posiadanie strona
weszła w związku z prowadzonymi negocjacjami, zawarciem lub wykonaniem Umowy.
8.2 Rysunki, modele, szablony oraz inne dane, które zostały przekazane dostawcy w związku z realizacją Umowy, nie mogą
być przekazywane do wglądu osobom trzecim i pozostają własnością Zamawiającego. Ich powielanie jest dopuszczalne
wyłącznie w ramach zawartej Umowy i w celu jej wykonania, z zachowaniem autorskich praw majątkowych oraz innych
praw własności intelektualnej Zamawiającego. Wytworzone według tych danych przedmioty nie mogą być przekazywane
osobom trzecim ani jako półfabrykaty, ani jako części gotowe. To samo dotyczy części, które dostawca udoskonala
według specyfikacji Zamawiającego.
8.3 Zobowiązaniami z pkt. 8.1 i 8.2 objęci są także podwykonawcy (poddostawcy) Dostawcy, który ponosi za ich zachowanie
odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego.
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8.4 Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Zamawiający informuje że
jest administratorem danych osobowych Dostawcy, dane te będą przetwarzane w celu realizacji Umowy i nie będą
udostępniane innym podmiotom, a Dostawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
9.

Postanowienia końcowe
9.1 Jakiekolwiek ogólne warunki umów stosowane przez Dostawcę nie obowiązują, a ich stosowanie zostaje na mocy
niniejszych OWU wyłączone.
9.2 Dostawca nie może przenieść na osobę trzecią całości ani części praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
9.3 Każda ze Stron Umowy jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:
a) Zostanie rozpoczęta likwidacja drugiej Strony lub właściwy Sąd wyda postanowienie o otwarciu postępowania
upadłościowego,
b) Zawieszenie wykonania Umowy wskutek działania siły wyższej przekroczy okres 6 miesięcy,
c) Po ustaniu siły wyższej Strona, która się na jej zaistnienie powoływała nie przystąpiła niezwłocznie do wykonywania
Umowy.
9.4 Odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu szkody wyrządzonej Dostawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy ogranicza się do straty rzeczywistej Dostawcy oraz do wartości brutto przedmiotu Umowy.
9.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym
zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.
9.6 Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Stronami powstałe na tle wykonywania Umowy rozpoznawane będą przez Sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
9.7 Niniejsze OWU obowiązują od dnia 01 stycznia 2017 roku do odwołania.
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