OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU – POLSKA
Bez względu na postanowienia jakiejkolwiek poszczególnej umowy z Dostawcą, niniejsze
Ogólne Warunki Zakupu (dalej zwane „OWZ”) mają na celu określenie warunków, na
których polska spółka HAGER (spółka należąca do grupy spółek, które są bezpośrednimi lub
pośrednimi podmiotami zależnymi spółki HAGER SE zarejestrowanej w Saarbrücken,
Niemcy) dalej zwana „HAGER” będzie nabywać wszelkie produkty (w tym w szczególności
w zakresie ilości, lokalnych potrzeb w zakresie logistyki, materiałów, sprzętu oraz usług
wszelkiego rodzaju) (dalej zwane „Produktem”) od Dostawcy.
Każde zamówienie zakupu złożone przez HAGER i każdy Produkt na jego podstawie
dostarczone HAGER przez Dostawcę oznacza pełną akceptację przez Dostawcę niniejszych
OWZ, a takie zamówienie i taki Produkt uważa się objęte w całości OWZ. Wzorce umowne
Dostawcy nie mają zastosowania do umów zawartych zgodnie z niniejszymi OWZ, nawet
jeśli nie są z nimi wyraźnie sprzeczne.
1.

ZAMÓWIENIA ZAKUPU

Zamówienia zakupu (dalej zwane „Zamówieniem” lub „Zamówieniami”), które zawierają
miejsce i datę dostawy, będą w zależności od potrzeb składane u Dostawcy bezpośrednio
przez HAGER na takie ilości Produktów, jakie HAGER uzna za konieczne.
Zamówienia będą składane na wytworzonych komputerowo formularzach zamówienia i
wysyłane do Dostawcy pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem
elektronicznej wymiany danych (EDI). Przepisów art. 661 §1 - §3 kodeksu cywilnego nie
stosuje się.
HAGER ma prawo do zmiany Zamówień do chwili ich akceptacji przez Dostawcę.
Dostawca przekaże HAGER pisemną odpowiedź, czy przyjmuje Zamówienie w ciągu pięciu
(5) dni roboczych od dnia otrzymania przez siebie Zamówienia (lub od dnia, w którym
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, Zamówienie uznaje się za doręczone). Jeżeli
Dostawce nie przekaże odpowiedzi w ciągu takiego okresu pięciu (5) dni roboczych
Zamówienie uznaje się za przyjęte w całości przez Dostawcę. Jeśli Dostawca odpowie w
ciągu pięciu (5) dni roboczych, że nie jest w stanie zrealizować Zamówienia, Dostawca
przedstawi w ciągu takiego okresu pięciu (5) dni roboczych propozycję, która spełnia
wymagania HAGER. W przeciwnym wypadku Zamówienie uznane będzie za przyjęte w
całości przez Dostawcę. Jeśli Dostawca wprowadzi zmiany lub zgłosi zastrzeżenia do
Zamówień w ciągu takiego okresu pięciu (5) dni roboczych, uznaje się, że przedłożył
HAGER nową propozycję, do której zastosowanie mają niniejsze OWZ.
2.

pośrednie, w szczególności w przypadku roszczeń dochodzonych przez
użytkownika końcowego od HAGER z tytułu opóźnionej dostawy.
Tytuł prawny do Produktów i związane z nimi ryzyko zostaną przeniesione na
HAGER w momencie Dostawy w Miejscu Dostawy. Jednakże odbiór
Produktów w Miejscu Dostawy nie oznacza akceptacji Produktów przez
HAGER, aż do momentu gdy HAGER będzie mieć możliwość sprawdzenia
zgodności Produktów.
3.

CENA I PŁATNOŚĆ

Dostawca będzie związany ceną wynegocjowaną i uzgodnioną z HAGER
(zawartą w przyjętym Zamówieniu). Cena jest ceną bez podatku i stanowić
będzie stałą cenę, która będzie obowiązywać dla wszystkich Zamówień bez
ograniczenia do ściśle określonej liczby dostaw. Wszelkie opłaty dodatkowe
wymagają pisemnego uzgodnienia między Stronami.
Przyjmuje się, że ceny Produktów obejmują również ich pakowanie i
etykietowanie oraz wszystkie usługi, o których mowa w OWZ, świadczone
przez Dostawcę w związku z Produktami, takie jak dostawa, kontrola jakości i
monitoring Produktów.
Płatności HAGER będą dokonywane nawet przy braku sprawdzenia Produktów
po ich odbiorze w Miejscu Dostawy i fakt ten nie będzie stanowić potwierdzenia
ilości, ceny i jakości. Z tego względu HAGER będzie mieć w dalszym ciągu
pełną możliwość podnoszenia roszczeń prawnych.
Faktury będą wysyłane do HAGER i będą zawierać wszystkie elementy
wymagane przez polskie prawo. HAGER zapłaci za faktury w terminie płatności
określonym w Zamówieniu.
4.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Dostawca gwarantuje, że Produkty nie naruszają żadnych praw własności
intelektualnej osób trzecich (a w szczególności nie stanowią podróbki produktu
strony trzeciej) i że pokryje odszkodowania i koszty w przypadku
jakiegokolwiek roszczenia powstałego w związku z takimi sprawami, chyba że
Dostawca wykaże, że naruszenie powstało z winy HAGER.

DOSTAWA I TRANSPORT
5.

Terminy Dostaw i Plan Dostaw oraz mające zastosowanie warunki Incoterms (zgodnie z
INCOTERMS 2010) określone w Zamówieniach są wiążące (również dla częściowych
dostaw), a przestrzeganie uzgodnionych Terminów Dostaw i Planu Dostaw stanowi
podstawowy obowiązek Dostawcy.
Pakowanie będzie wykonywane przez Dostawcę zgodnie ze specyfikacjami uzgodnionymi z
HAGER oraz w sposób pozwalający uniknąć uszkodzeń. Dostawca ponosi wyłączną
odpowiedzialność za zagwarantowanie, że wszystkie przesyłki będą prawidłowe pod
wszystkimi względami i będą nadawać się do natychmiastowego użytku bez
przeprowadzania kontroli przez HAGER. W każdym przypadku Dostawca zobowiązuje się
do sprawdzenia Produktów przed wysyłką, a wszelkie negatywne skutki powstałe podczas
transportu Produktów zostaną poniesione wyłącznie przez Dostawcę.
W przypadku, gdy konieczna jest szybsza wysyłka (fracht, doręczenie ekspresowe, itp.) w
wyniku zaniedbania Dostawcy lub gdy zadecydował o niej Dostawca, dodatkowe opłaty
związane z przewozem zostaną poniesione przez Dostawcę.
W przypadku, gdy Dostawca nie dotrzyma Terminów Dostaw lub Planu Dostaw,
nieodwołalnie zapłaci HAGER pełne odszkodowanie w celu pokrycia wszystkich szkód i
strat poniesionych przez HAGER. Powyższe straty obejmować będą również straty

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, GWARANCJE I UBEZPIECZENIE

Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec HAGER z tytułu rękojmi za wady
zgodnie z kodeksem cywilnym z modyfikacjami wynikającymi z niniejszego art.
5 OWZ. Dla uniknięcia wątpliwości, HAGER zachowuje wszystkie uprawnienia
wynikające z obowiązujących przepisów prawa, nawet jeśli nie są one wyraźnie
przewidziane w niniejszych OWZ.
Zgodność z umową Produktów dostarczonych przez Dostawcę stanowi
podstawowy obowiązek Dostawcy. W szczególności Dostawca gwarantuje, że
dostarczone Produkty będą w dobrym stanie, będą pozbawione wad tkwiących w
dostarczanych Produktach lub wad konstrukcyjnych oraz będą przydatne do
użycia zgodnie z ich przeznaczeniem.
Dostawca gwarantuje przez okres dwóch (2) lat od momentu Dostawy Dostawę
Produktów w pełni zgodnych z właściwościami umownymi zamówionymi i
określonymi w odpowiednim Zamówieniu lub specyfikacjami technicznymi
opisanymi w Warunkach Szczegółowych (dalej zwanych „Specyfikacjami
Technicznymi”) lub z poziomem jakości wymaganym przez HAGER (dalej łącznie
jako „Gwarancja”). W szczególności Dostawca będzie przestrzegać Karty

Wymagań w Zakresie Jakości Grupy Hager (Hager Group Quality Requirement Charter)
dostępnej na stronie internetowej Hager (http://www.hagergroup.com).
Dostawca gwarantuje również, że Produkty będą odpowiednie dla zamierzonego celu.
Gwarancja dotyczy także, w tym samym okresie, wszystkich wad Produktów, w tym w
szczególności wad projektowych, produkcyjnych, materiałowych, wykonania, w zakresie
zastosowania przemysłowego i niezawodności, w tym wad ukrytych.
Dostawca gwarantuje i zobowiązuje się, że wszystkie operacje i dostawy będą zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa i że uzyskane zostały wszystkie wymagane licencje i
zezwolenia.
Dostawca niezwłocznie poinformuje HAGER na piśmie o każdej wadzie, którą wykryje w
dostarczonych produktach, komponentach lub materiałach i która może powodować ryzyko
pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub wystąpienia innej szkody podczas zamierzonego
użycia w procesach i produktach HAGER.
W przypadku braku zgodności Produktów z Umową, Dostawca na własny koszt zapewni
natychmiastową naprawę lub wymianę Produktów w ciągu 48 godzin, także po akceptacji
towarów, niezależnie od daty.
Dostawca naprawi i poniesie wszystkie bezpośrednie i pośrednie szkody i koszty, w tym
wszystkie koszty bezpośrednie lub pośrednie, rzeczywiste straty i utracone korzyści, szkody i
straty następcze, w tym straty finansowe oraz niepokryte w inny sposób, jak również wszystkie
koszty instalacji i usunięcia, koszty transportu oraz wszelkie kary umowne żądane przez
HAGER, klientów HAGER lub inne osoby trzecie. Ponadto Dostawca zobowiązuje się
zagwarantować HAGER zapłatę i przejąć od HAGER odpowiedzialność za wszelkie
roszczenia osób trzecich oraz zwrócić wszelkie poniesione koszty (wycofanie produktu,
działania zapobiegawcze w stosunku do klientów itp.) w celu zapobieżenia dalszym szkodom.
Dla uniknięcia wątpliwości każde zobowiązanie udzielenia gwarancji zapłaty i przejęcia
odpowiedzialności w niniejszych OWZ rozumie się odpowiednio jako gwarancję zapłaty,
zobowiązanie do naprawienia szkody lub zwolnienia z odpowiedzialności zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
Powyższe gwarancje nie wyłączają dalszych uprawnień.
Dostawca zobowiązuje się zawsze posiadać Bezpieczny Zapas Produktów wynegocjowany i
ustalony między Stronami. Dostawca potwierdza, że zgadza się i zobowiązuje utrzymywać
kompleksową polisę ubezpieczeniową obejmującą całe ryzyko jego działalności gospodarczej,
jak również pełną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wad
produktów na odpowiednią kwotę w celu pokrycia skutków jego odpowiedzialności.
6.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W przypadku niewywiązania się z obowiązków podjętych przez Dostawcę, a w szczególności
naruszenia art. 2 i 5 OWZ, HAGER może odstąpić od całości lub części umowy z Dostawcą
bez uszczerbku dla jakiegokolwiek odszkodowania, gwarancji lub zwolnienia z
odpowiedzialności, które mogą mieć zastosowanie w stosunku do Dostawcy.
7.

PRAWO WŁAŚCIWE I SĄD WŁAŚCIWY

Niniejsze OWZ poddane są i będą interpretowane zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej
niezależnie od obowiązujących reguł kolizyjnych i z wyłączeniem Konwencji o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.
Strony wyraźnie postanawiają, że każdy spór powstały w związku z OWZ, ich interpretacją lub
wykonywaniem będzie poddany, także w przypadku wielu pozwanych, pod rozstrzygnięcie
wyłącznie przez polskie sądy właściwe dla siedziby HAGER, które wydadzą rozstrzygnięcie
zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.
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