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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów stanowią zbiór zasad, których akceptacji i realizacji przez Dostawców oczekuje
voestalpine TENS Sp. z o.o. (zwane dalej vaTENS) jednocześnie zobowiązując się do ich przestrzegania.
Ogólne Warunku Zakupu dotyczą zakupów towarów oraz usług. Ilekroć w tekście pojawia się określenie „Dostawca”
oznacza ono również Usługodawcę, natomiast zwrot „Towar” (Dostawa Towaru) oznacza również Usługę (Realizację
Usługi).

Realizacja zamówień
1. Dostawca będzie realizował każdorazowo dostawę towarów na podstawie zamówienia złożonego przez
voestalpine TENS Sp. z o.o. w formie pisemnej.
2. W zamówieniu dostawy towaru vaTENS, jako Zamawiający, określi warunki jego wykonania tj. przedmiot
zamówienia, termin realizacji, warunki płatności i dostawy.
3. Dostawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia zamówienia w formie pisemnej zwrotnie na adres
(adres pocztowy, numer fax lub adres poczty elektronicznej) z którego otrzymał zamówienie.
4. Dostawca nie może przenieść prawa wykonania zamówienia na osoby trzecie bez zgody vaTENS.
5. Zamówienie uważa się za zrealizowane, gdy towar dostarczony do vaTENS spełniał będzie wymagania
jakościowe i ilościowe wskazane w zamówieniu vaTENS oraz dostarczony zostanie w terminie, na warunkach
oraz do miejsca wskazanego w zamówieniu.
6. Dostawca zobowiązuje się do poinformowania vaTENS o braku możliwości realizacji zamówienia na
wskazanych w zamówieniu warunkach. W szczególności dotyczy to wszelkich zmian dotyczących terminów
dostawy.
7. W przypadku gdy Dostawca z winy leżącej po jego stronie nie będzie mógł zrealizować dostawy we
wskazanym w zamówieniu terminie, ilości lub zgodnie ze specyfikacją, vaTENS ma prawo do odstąpienia od
zamówienia (informując o tym Dostawcę w formie pisemnej) bez ponoszenia żadnych kosztów.
8. W przypadku nie zrealizowania z winy Dostawcy dostawy w terminie potwierdzonym przez niego w
potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, vaTENS ma prawo do odstąpienia od zamówienia (nie przyjęcia
dostawy) bez ponoszenia żadnych kosztów.
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9. Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z uszkodzeń towaru spowodowane niewłaściwym
opakowaniem lub brakiem odpowiednich zabezpieczeń podczas transportu.

Kontrola jakości:
1. W przypadku wykrycia niezgodności dostawy z zamówieniem (podczas kontroli jakości przy odbiorze lub w
każdym innym momencie), w szczególności wykrycia wady towaru, vaTENS niezwłocznie wystąpi do Dostawcy
z reklamacją na zasadach ogólnych przewidzianych prawem lub innych zasadach uzgodnionych obustronnie w
formie pisemnej.
2. W przypadku stwierdzenia dostawy towaru niezgodnego z zamówieniem lub stwierdzonej wady towaru,
vaTENS ma prawo wstrzymać płatność za w/w towar do momentu ustalenia sposobu rozwiązania reklamacji
wspólnie przez Dostawcę i vaTENS.
3. Dostawca bierze odpowiedzialność za ewentualne naruszenia (poprzez realizację swoich usług i dostaw lub
przez zastosowanie zakupionych u innych podmiotów towarów i usług) praw osób trzecich.
Certyfikaty i atesty
1. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane prawem oraz wskazane w zamówieniu certyfikaty lub
atesty materiałowe stwierdzające zgodność dostarczonego towaru z zamówieniem, oczekiwanymi
parametrami jakościowymi oraz wymaganymi przepisami prawa.
2. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie poprzednim, vaTENS ma prawo
odmowy odbioru towaru bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Fakturowanie, dowody dostawy, płatności:
1. vaTENS oświadcza, że jest płatnikiem VAT oraz, że jest upoważniona jest do otrzymywania faktur VAT.
2. vaTENS dokona płatności w ustalonym przez strony terminie, określonym na właściwie wystawionym (w
szczególności zgodnym z dostawą oraz warunkami wskazanymi w zamówieniu) oryginale faktury VAT.

Siła wyższa
1. Każda ze stron jest uprawiona do zawieszenia wykonania swoich zobowiązań wynikających z zamówienia
jeżeli wykonanie jest niemożliwe do zrealizowania z powodu wystąpienia siły wyższej.
2. Strona powołująca się na działanie siły wyższej poinformuje w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki o
wystąpieniu takiej okoliczności drugą stronę.
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Postanowienie końcowe:
1. Dostawca przyjmuje Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych Grupy voestalpine, który dołączony
jest w formie załącznika do niniejszych Ogólnych Warunków Zakupów oraz zobowiązuje się do przestrzegania
jego zapisów.
2. Odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków Zakupów dopuszczalne są w przypadku uzgodnienia przez
strony, w formie pisemnej odrębnych zasad.

3. W kwestiach spornych strony deklarują polubowne rozstrzygnięcie sporu, a w przypadku braku porozumienia,
ewentualne spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby vaTENS.

