Zał cznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.05.2015 r.
do Zarz dzenia nr 17/2014 z dnia 28.11.2014

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW
ALCHEMIA S.A.

Warszawa, 20 maja 2015 r.

1

Spis tre ci
1. Postanowienia ogólne

3

2. Przedmiot Zamówienia i warunki ogólne

3

3. Warunki i termin dostawy

4

4. Odpowiedzialno

4

5. Cena oraz warunki płatno ci

5

6. Jako

5

7. Niezgodno ci

5

8. Reklamacje

5

9. Poufno

6

10. Siła wy sza

6

11. Sprawy sporne

7

12. Postanowienia ko cowe

7

2

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A.
1. Postanowienia ogólne.
1.1. Ogólne warunki zakupów Alchemia S.A. (zwane dalej: „OWZ”) maj zastosowanie do
wszystkich umów, których przedmiotem jest nabywanie przez Alchemia S.A. towarów
i usług. OWZ s zał cznikiem do składanych przez Alchemia S.A. zamówie i ofert oraz
integraln cz ci zawieranych umów.
1.2. Alchemia S.A. upowa nia kontrahenta do wystawiania faktury VAT (zgodnej
ze zło onym zamówieniem) bez podpisu Alchemia S.A, co nie jest i nie mo e by
interpretowane jako uznanie długu, ani w cało ci, ani w cz ci.
1.3. Kontrahent zobowi zany jest do umieszczenia numeru zamówienia na fakturze.

2. Przedmiot Zamówienia i warunki ogólne.
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów i/lub wiadczenie usług na rzecz
Alchemia S.A., wyszczególnionych w zło onym przez Alchemia S.A. zamówieniu lub
ofercie.
2.2. Zamówienie musi by wykonane zgodnie z jego warunkami (ilo , gatunek, termin
dostawy/odbioru, norma, cena, atest), okre lonymi przez Alchemia S.A. w dokumencie
zamówienia oraz OWZ.
2.3. Alchemia S.A. zastrzega sobie prawo odmowy przyj cia towaru lub usługi niezgodnych
z zamówieniem lub OWZ. Kontrahentowi nie przysługuje w takim przypadku wynagrodzeni,
ani roszczenia odszkodowawcze.
2.4. Wszelkie zmiany specyfikacji zamówienia mog zosta wprowadzone po uprzedniej
pisemnej zgodzie Alchemia S.A., pod rygorem niewa no ci.
2.5. Kontrahent zobowi zuje si do pisemnego potwierdzenia przyj cia zamówienia (faksem
lub poczt

elektroniczn ) w terminie do 3 dni roboczych od momentu otrzymania

zamówienia, co wywołuje skutek zawarcia umowy. Wykonanie zamówienia mo e nast pi
wył cznie zgodnie z warunkami okre lonymi w zamówieniu i OWZ. W przypadku zmiany
warunków lub zastrze e kontrahenta, umow uwa a si za niezawart .
2.6. Przyst pienie do wykonania umowy, bez potwierdzenia zamówienia, jest równoznaczne z
zawarciem umowy na warunkach okre lonych w zamówieniu i OWZ.
2.7. W przypadku nie potwierdzenia zamówienia w terminie 3 dni roboczych od daty
dor czenia zamówienia, zamówienie uznaje si za przyj te do wykonania na warunkach
okre lonych w zamówieniu i OWZ.
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3. Warunki i termin dostawy.
3.1. Terminy wykonania przedmiotu umowy s

okre lone w zamówieniu lub odr bnie

uzgodnione przez strony w drodze wzajemnego porozumienia. Kontrahent zobowi zuje si
wykona przedmiot umowy w terminach uzgodnionych z Alchemia S.A.
3.2. Gdy przedmiotem umowy jest dostawa, kontrahent zobowi zuje si j wykona zgodnie
z warunkami dostawy w rozumieniu regulacji INCOTERMS 2010 lub aktualnej wersji
INCOTERMS.
3.3. Alchemii S.A. przysługuje prawo odst pienia od cało ci lub cz ci umowy niewykonanej
w terminie, .W takim przypadku Alchemia S.A. nie ponosi odpowiedzialno ci za jak kolwiek
szkod

kontrahenta. Prawo odst pienia mo e zosta

wykonane przez Alchemia S.A.

w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu wykonania umowy.

4. Odpowiedzialno .
4.1. W przypadku opó nienia w wykonaniu umowy lub opó nienia w usuni ciu
stwierdzonych wad, w sposób o którym mowa w pkt 8.1., kontrahent zobowi zany jest do
zapłaty na rzecz Alchemia S.A. kary umownej w wysoko ci 0,5% ceny za ka dy dzie
opó nienia.
4.2. W przypadku opó nienia w wykonaniu umowy lub opó nienia w usuni ciu
stwierdzonych wad, w sposób o którym mowa w pkt 8.1., Alchemia S.A. uprawniona jest do
powierzenia wykonania umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpiecze stwo kontrahenta
(wykonanie zast pcze), a kontrahent nie jest uprawniony do otrzymania jakiegokolwiek
wynagrodzenia.
4.3. Powy sze uprawnienia s niezale ne od prawa odst pienia, o którym mowa w pkt 3.3.
powy ej.
4.4. Powy sze uprawnienia przysługuj Alchemia S.A. tak e w okresie gwarancyjnym.

5. Cena oraz warunki płatno ci.
5.1. Cen

oraz warunki płatno ci okre la ka dorazowo zamówienie z zastrze eniem

poni szych postanowie .
5.2. Termin płatno ci liczony b dzie od dnia wystawienia faktury VAT na Alchemia S.A.
5.3. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, kontrahent ma prawo do naliczania
odsetek w wysoko ci równej stopie WIBOR 3M (dla depozytów 3-miesi cznych w PLN)
obowi zuj cych w dniu wystawienia faktury.
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6. Jako .
6.1. Kontrahent gwarantuje, e nabywany towar posiada znak CE lub inny znak wymagany
przez obowi zuj ce przepisy prawa, pozwalaj cy na wprowadzenie towaru do obrotu na
rynku Unii Europejskiej.
6.2. W przypadku nabycia towarów wykonanie przedmiotu umowy powoduje udzielenie
przez kontrahenta gwarancji na okres wskazany w zamówieniu. Uprawnienia z tytułu
gwarancji mog by wykonywane przez Alchemia S.A. niezale nie od uprawnie z tytułu
r kojmi.
6.3. Alchemia S.A. przysługuje prawo do zło enia reklamacji gdy przedmiot umowy nie
spełnia warunków zamówienia pod wzgl dem ilo ciowym i/lub jako ciowym, a kontrahent
zobowi zany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
W przypadku nie otrzymania odpowiedzi na reklamacj

w podanym terminie. Strony

zgodnie uznaj reklamacj za zasadn , a Alchemia S.A. mo e skorzysta z uprawnie , o
których mowa w pkt 8.1.
6.4. Kontrahent zobowi zany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej
zło enia przez Alchemia S.A. Po bezskutecznym upływie powy szego terminu,
nierozstrzygni t reklamacj uznaje si za zasadn , a Alchemia S.A. mo e skorzysta z
uprawnie , o których mowa w pkt 8.1.

7. Niezgodno ci.
Przyjmuje si ,

e Alchemia S.A. akceptuje przedmiot umowy pod wzgl dem rozmiaru,

rodzaju, oznacze

oraz innych cech, które mo na wizualnie zbada

podczas odbioru

przedmiotu umowy chyba, e Alchemia S.A. w terminie 14 dni od jego otrzymania lub w
terminie 14 dni od dnia wykrycia zawiadomi kontrahenta pisemnie o niezgodno ci towaru z
postanowieniami umowy.

8. Reklamacje.
8.1. W przypadku stwierdzenia niezgodno ci towaru z umow lub ujawnienia wad przedmiotu
umowy kontrahent zobowi zany jest, według wyboru Alchemia S.A.:
a. w terminie, nie dłu szym ni 7 dni, dokona naprawy przedmiotu umowy na koszt własny,
lub
b. w terminie, nie dłu szym ni 7 dni, wymieni przedmiot umowy na wolny od wad na
własny koszt lub,
c. obni y cen w proporcjonalnie do rozmiaru wady lub,
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d. dokona zwrotu zapłaconej ceny w cało ci. W takim przypadku kontrahent zobowi zany
jest na własny koszt odebra przedmiot umowy.
8.2. Uprawnienia Alchemia S.A. opisane pkt 8 nie wył czaj uprawnie opisanych w pkt 4.
Wybór uprawnienia nale y do Alchemia S.A.

9. Poufno .
9.1. Wszelkie informacje pozyskane przez kontrahenta w zwi zku z wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym w szczególno ci wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne
dotycz ce Alchemia S.A. i nie udost pniane publicznie, s Informacjami Poufnymi i jako
takie nie mog by ujawnione osobom trzecim. Zobowi zanie to jest nieograniczone w czasie
i nie dotyczy sytuacji, w których obowi zek udzielenia informacji wynika z bezwzgl dnie
obowi zuj cych przepisów prawa.
9.2. W szczególno ci Dostawca Informacjami Poufnymi s informacje dotycz ce wielko ci
wymiany handlowej, stosowanych cen, specyfikacji towarów, danych technologicznych, pod
rygorem odst pienia przez Zamawiaj cego od umowy z przyczyn zale nych od kontrahenta.
Prawo odst pienia przysługuje w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia ujawnienia przez
kontrahenta Informacji Poufnych. Niezale nie od prawa odst pienia, Alchemia mo e
domaga

si

naprawienia wyrz dzonej ujawnieniem Informacji Poufnych szkody, na

zasadach ogólnych.

10. Siła wy sza.
Siła wy sza to wszelkie nieprzewidziane okoliczno ci, które mog

zaistnie

podczas

wykonywania umowy niezale ne od woli stron, którym strony nie mog zapobiec, takie jak:
po ar, powód , trz sienie ziemi, strajk, mobilizacja, działania wojenne, atak terrorystyczny,
ogólny brak surowców, energii lub niedost pno

rodków transportu publicznego, embargo.

Strona która w wyniku działania siły wy szej nie jest w stanie wypełni swoich zobowi za
umownych jest zobowi zana do zawiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu okoliczno ci siły
wy szej. Je li czas trwania siły wy szej przekracza 1 miesi c, ka da ze Stron ma prawo
rozwi za umow bez zachowania terminu wypowiedzenia.

11. Sprawy sporne.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy i OWZ maj

zastosowanie

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory dotycz ce wykonania umowy, których
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Strony nie rozstrzygn polubownie, poddane zostaj rozstrzygni ciu S du wła ciwego ze
wzgl du na miejsce wykonania umowy.

12. Postanowienia ko cowe.
12.1. Wierzytelno ci wynikaj ce z umowy nie mog by przedmiotem cesji, bez uprzedniej
pisemnej zgody Alchemia S.A.
12.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagaj dla swej wa no ci formy pisemnej
pod rygorem niewa no ci.
12.3. Strony potwierdzaj , e posługiwanie si niniejszymi OWZ w stosunkach handlowych
mi dzy nimi zostało przyj te.
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