Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW - III/2011
Definicje:
"Zamawiający"
"Sprzedający"
"Zamówienie "
"Towar"
„Strony”/”Strona”

oznacza Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., 09-402 Płock, ul. Łukasiewicza 39 lub Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.
09-402 Płock, ul. ul. Łukasiewicza 39.
oznacza Podmiot, u którego Zamawiający złożył Zamówienie.
oznacza dokument, na podstawie którego dokonywana jest transakcja zakupu.
przedmiot Zamówienia, w tym wyposażenie, materiały, dokumentacja, które mają być dostarczone przez Sprzedającego na
rzecz Zamawiającego.
Zamawiający i Sprzedający występujący łącznie lub oddzielnie.

Artykuł I
WARUNKI PRZYJĘCIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Warunki i termin dostawy interpretowane są zgodnie z INCOTERMS
2010.
2. Sprzedający zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia (fax, email)
Zamówienia w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania.
3. Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania
Zamawiającego o jakiejkolwiek sytuacji mogącej mieć wpływ na terminową
dostawę Towaru. Powyższe nie zwalnia jednakże Sprzedającego ze
zobowiązań określonych w Zamówieniu.
4. Zmiana uzgodnionego terminu dostawy w zamówieniu wymaga pisemnej
zgody Zamawiającego.
5. Najpóźniej na 3 dni przed ustaloną datą wysyłki, Sprzedający winien
wysłać Zamawiającemu awizo wysyłkowe. W przypadku, gdy dostawa
Towaru leży w gestii Zamawiającego, Sprzedający zobowiązany jest do
wystawienia awiza z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed planowanym
odbiorem oraz do podania informacji niezbędnych przy organizacji
transportu, w szczególności takich jak: ilość i wymiary paczek, instrukcje
niezbędne do prawidłowego transportu i rozładunku Towaru.
6. Sprzedający przy dostawie Towaru, niezależnie od dokumentów do celów
rozliczeń między Stronami, powinien dostarczyć następujące dokumenty:
- specyfikację wysyłkową wraz z liczbą, wagą, wymiarami i zawartością
opakowań,
- atesty materiałowe,
- certyfikaty analiz (dotyczy produktów chemicznych),
- kartę bezpieczeństwa Towaru (dotyczy produktów chemicznych),
- certyfikaty, świadectwa prób i dopuszczeń,
- dokumenty gwarancyjne,
- instrukcję magazynowania Towaru.
7. W przypadku braku wymaganych dokumentów, dostawę Towaru uznaje
się za niekompletną, o czym Zamawiający powiadamia Sprzedającego,
który zobowiązany jest do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie
uzgodnionym przez Strony.
8. Dostawy częściowe, wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.
9. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt kontroli celem
sprawdzenia postępu realizacji Zamówienia przez Sprzedającego..
10. W przypadku dostaw spoza Unii Europejskiej, Sprzedający odpowiada
za nadanie towarowi statusu wspólnotowego poprzez objęcie go procedurą
dopuszczenia do obrotu na polskim obszarze celnym zgodnie z
obowiązującymi w Polsce przepisami.
Artykuł II
PŁATNOŚĆ
1. Kwota wskazana w Zamówieniu jest kwotą stałą i nie ulegnie zmianie.
2. Do kwoty wskazanej w Zamówieniu zostanie doliczony podatek VAT
według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
3. Jeśli wartość Zamówienia określono w walucie obcej, a płatność ma być
dokonana w PLN, jako przelicznik należy zastosować kurs średni walut
NBP, obowiązujący w dniu wystawienia faktury.
4. Płatność będzie zrealizowana w formie przelewu bankowego w ciągu 45
dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.
5. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
6. Jeżeli dostawa Towaru nie zostanie zrealizowana zgodnie z Art. I,
Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności. Nie ogranicza to
prawa Zamawiającego do egzekwowania uprawnień, o których mowa w Art.
"KARY UMOWNE".
7. Fakturę VAT należy wystawić na adres Zamawiającego wskazany w
Zamówieniu.
8. Na fakturze należy wyszczególnić następujące elementy:

- ilość Towaru i ceny jednostkowe netto i brutto poszczególnych pozycji
(każda pozycja Zamówienia powinna być wyspecyfikowana na fakturze w
taki sposób, jak w Zamówieniu),
- nazwę / opis Towaru lub odniesienie do odpowiednich pozycji specyfikacji
będącej załącznikiem do faktury VAT,
- numer Zamówienia Zamawiającego,
- warunki dostawy i termin płatności zgodnie z Zamówieniem.
Artykuł III
KARY UMOWNE
1. W przypadku opóźnienia dostawy Towaru Sprzedający będzie
zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3%
wartości netto dostarczonego Towaru za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku zastosowania postanowień pkt. 1 powyżej, Zamawiający
będzie miał prawo pomniejszyć poprzez potrącenie kwotę płatności
wynikającą z Zamówienia o kwotę odpowiadającą wysokości kary umownej.
W takim przypadku, w zależności od uzgodnień pomiędzy stronami
Sprzedający zobowiązany będzie do wystawienia faktury VAT korygującej
uwzględniającej cenę pomniejszoną o wysokość kar umownych lub
Zamawiający wystawi notę obciążającą na kwotę odpowiadającą naliczonej
karze umownej.
3. W przypadku, gdy Towar dostarczony z opóźnieniem stanowi integralną
część przedmiotu Zamówienia, której brak uniemożliwia Zamawiającemu
używanie dostarczonego wcześniej Towaru z tego Zamówienia,
Zamawiający ma prawo żądać od Sprzedającego zapłaty kary umownej w
wysokości całkowitej wartości Zamówienia.
4. Niezależnie od kar umownych Zamawiający ma prawo do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda
przekracza wysokość zastrzeżonych kar.
5. W przypadku niezrealizowania lub braku możliwości zrealizowania
Zamówienia przez Sprzedającego w uzgodnionym terminie, Zamawiający
ma prawo do odstąpienia od Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym
oraz do żądania naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania
przez Sprzedającego, obejmującej rzeczywiste straty i utracone korzyści jak
również poniesione koszty.
Artykuł IV
OCHRONA INFORMACJI
1. Za informacje chronione należy uważać wszystkie informacje (oprócz
informacji podanych do wiadomości publicznej) przekazane Sprzedającemu
przez Zamawiającego w ramach realizacji zamówienia. W szczególności
należą do nich informacje prawnie chronione w rozumieniu ustaw:
· z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
· z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Dane osobowe – to wszelkie informacje w rozumieniu art. 6 ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., dotyczące
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą
możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić
bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer
identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających
jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub
społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiające określenie tożsamości
osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
Tajemnica Spółki – to tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotycząca
nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych,
technologicznych, organizacyjno–finansowych lub innych informacji
posiadających wartość gospodarczą dla Zamawiającego w celu zachowania
ich w tajemnicy i których wykorzystanie, przekazanie, lub ujawnienie osobie
nieuprawnionej zagraża lub narusza interesy Zamawiającego. (Informacje
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stanowiące tajemnicę spółki u Zamawiającego są oznaczone klauzulą
"TAJEMNICA SPÓŁKI").
2. Sprzedającego zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji
chronionych u Zamawiającego, a w przypadku przekazania Sprzedającemu
przez Zamawiającego informacji prawnie chronionych (tj. danych
osobowych lub informacji stanowiących tajemnicę spółki), Strony
zobowiązane są w ciągu 14 dni zawrzeć oddzielną umowę określającą
zasady ochrony powyższych informacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i aktami wewnętrznymi Zamawiającego.
3. Zamawiający i Sprzedający zobowiązują się do nie rozpowszechniania
żadnych informacji, wydawnictw lub ogłoszeń prasowych dotyczących
Zamówienia, bez uprzedniej zgody drugiej Strony.
4. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek ze zobowiązań wynikających
z punktów 2 - 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary
umownej w wysokości 20 % wartości netto Zamówienia za każde
naruszenie.
Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
Artykuł V

NARUSZENIA
TRZECIEJ

PATENTU

I

INNYCH

PRAW

OSOBY

1. Sprzedający zapewnia Zamawiającego, że dostawy, usługi, technologia
objęte Zamówieniem nie naruszają żadnych praw patentowych, autorskich,
projektowych, znaków chronionych itp., zastrzeżonych przez osoby trzecie.
2. Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie przy
realizacji Przedmiotu Zamówienia rozwiązań będących własnością osób
trzecich, w szczególności rozwiązań chronionych przepisami prawa. Przed
wykorzystaniem tych rozwiązań do realizacji Przedmiotu Zamówienia,
Sprzedający zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę uprawnionej osoby
oraz uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego warunków, na jakich ta
zgoda została udzielona.
Sprzedający gwarantuje, że realizacja Zamówienia na rzecz Zamawiającego
nie spowoduje naruszenia żadnych praw osób trzecich. W przypadku
wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami, Zamawiający
zawiadomi o tym Sprzedającego i poinformuje go o wszystkich znanych
szczegółach zaistniałego zdarzenia. Sprzedający będzie zabezpieczał i
chronił Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, kosztami i krokami
prawnymi ( w tym kosztami sądowymi, egzekucyjnymi oraz kosztami
zastępstwa procesowego ) skierowanymi przeciw Zamawiającemu lub
przyznanymi prawomocnym orzeczeniem właściwego organu. Sprzedający
zobowiązuje się pokryć wszelkie, wynikające z tego tytułu koszty oraz
odszkodowania wynikające z tytułu roszczeń skierowanych do
Zamawiającego.

6. Jeśli Sprzedający uzna, że przed podjęciem działań mających na celu
naprawę lub wymianę Towaru, konieczna jest inspekcja, Sprzedający
przeprowadzi ją na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
7. W przypadku, gdy Sprzedający nie usunie wad/usterek w terminie o
którym mowa w ust. 4, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu
Sprzedającego, ma prawo do przeprowadzenia naprawy i wymiany części
we własnym zakresie w tym poprzez zlecenie osobom trzecim, na koszt
Sprzedającego, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
8. Okres gwarancji wydłuża się o czas trwania naprawy gwarancyjnej.
Artykuł VIII
SIŁA WYŻSZA
1. Strony nie będą ponosiły konsekwencji zwłoki w częściowym lub
całkowitym wywiązaniu się ze swoich zobowiązań wynikających z
Zamówienia, spowodowanych działaniem Siły Wyższej.
2. Za Siłę Wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie da się
przewidzieć w chwili zawarcia Zamówienia i na które, żadna ze Stron nie
będzie miała wpływu, w szczególności: wojna, zamieszki wewnętrzne,
powódź, pożar, akty terroru, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy naturalne,
ograniczenia lub zarządzenia rządowe, strajki powszechne i branżowe
oficjalnie uznane przez ogólnokrajowe związki zawodowe.
3. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z
powodu działania Siły Wyższej jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić
drugą ze Stron o tym fakcie. Gdy działanie Siły Wyższej ustanie, druga ze
Stron powinna zostać powiadomiona o tym bez zbędnej zwłoki.
4. Niedopełnienie powyższego wymogu powoduje utratę praw do
powoływania się na zaistnienie Siły Wyższej.
Artykuł IX
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W sprawach nieuregulowanych Zamówieniem oraz niniejszymi Ogólnymi
Warunkami Zakupów, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie oferty lub propozycje Sprzedającego, nie oznaczają przyjęcia
żadnych warunków i zastrzeżeń zawartych w tych dokumentach, jeśli ich
akceptacja nie została jasno wyrażona w Zamówieniu.
3. Wszelkie kwestie sporne związane z Zamówieniem będą rozstrzygane
zgodnie z prawem polskim.
4. Wszelkie spory wynikające z Zamówienia, będą rozstrzygane polubownie,
a w przypadku braku porozumienia, będą ostatecznie rozstrzygane przez
Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
5. Wszelkie uzupełnienia i zmiany do Zamówienia wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

Artykuł VI
ODBIÓR DOSTAWY
1. Towar powinien być sprawdzony przez Zamawiającego niezwłocznie po
jego otrzymaniu.
2. Sprzedający ma prawo uczestniczyć w odbiorze Towaru na swój koszt,
po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.
3. W przypadku, stwierdzenia przez Zamawiającego braków w dostawie,
Zamawiający powiadamia Sprzedającego o tym fakcie niezwłocznie po
wykryciu braku.
4. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć brakujące pozycje do
Zamawiającego na bazie DDP Płock (INCOTERMS 2010), w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego. Sprzedający ponadto zobowiązuje się
ponieść wszystkie koszty wynikające z uzupełniającej dostawy.
Artykuł VII
GWARANCJE
1. O ile inaczej nie ustalono w Zamówieniu, na dostarczony Towar
Sprzedający udziela następującej gwarancji:
- na dostawę urządzeń i części zamiennych 2 lata od daty dostawy Towaru,
- na dostawę produktów chemicznych 1 rok od daty dostawy Towaru,
2. Sprzedający gwarantuje, że Towar dostarczony w ramach Zamówienia
jest nowy, nieużywany, zgodny ze specyfikacją, rysunkami i wymaganiami
technicznymi określonymi w Zamówieniu.
3. Sprzedający gwarantuje, że Towar zostanie wykonany zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami prawa polskiego oraz normami
obowiązującymi w Unii Europejskiej.
4. Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek
dostarczonego towaru w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym.
5. Sprzedający ponosi wszystkie koszty związane z naprawą/wymianą
Towaru w tym m.in. koszty transportu, demontażu, ponownego montażu,
koszty podróży i zakwaterowania.
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