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Ogólne Warunki Zakupu 

PMN BOBREK z siedzibą w Bobrku 

oddział BEPIS w Bielsku-Białej 
  

 

Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej "OWZ") dotyczą   każdego   zlecenia   zakupu   

produktów   lub usług przez Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych Spółka Jawna z siedzibą w 

Bobrku k. Oświęcimia przy ul. Krakowska 1a, oddział BEPIS w Bielsku-Białej (zwaną dalej 

„Kupującym”) od firmy dostarczającej wyrób lub usługę (zwanej dalej „Dostawcą”). 

Zamówienie zostaje wygenerowane na podstawie zaakceptowanej przez Kupującego oferty 

cenowej, otrzymanej od Dostawcy. 

Dostawca zapewnia, że numer Zamówienia Kupującego będzie umieszczany w każdym 

piśmie, fakturze, dowodzie dostawy, a także w każdym innym dokumencie dotyczącym danego 

Zamówienia. 

Zamówienie stanowi złożoną przez Kupującego ofertę zakupu Usług lub Produktów od 

Dostawcy, przy czym przyjmuje się, że jest ona przyjęta z chwilą (spełnienia jednego z poniższych 

warunków): 

 wystawienia przez Dostawcę dokumentu potwierdzającego przyjęcie Zamówienia - w formie 

pisemnej lub elektronicznej; 

 każdego podjętego przez Dostawcę działania stanowiącego przejaw woli realizacji Zlecenia 

zakupu, z którą to chwilą umowa („Umowa”) wchodzi w życie.  

Inne dokumenty wygenerowane przez Dostawcę, po otrzymaniu wystawionego przez 

Kupującego Zamówienia, nie mogą być traktowane jako kontroferta, nie będą również powodować 

zmiany niniejszych Warunków standardowych. 

Przez akceptację Zamówienia i wszelkich warunków zawartych w Zamówieniu, w tym 

niniejszych Warunków rozumie się wykonie Zamówienia, bądź potwierdzenie złożenia Zamówienia 

i wszystkich warunków zawartych w Zamówieniu, w tym niniejszych standardowych warunków 

zakupu.  

Równocześnie odrzuca się wszelkie inne warunki zaproponowane w akceptacji Dostawcy lub  

w innym potwierdzeniu, fakturze Dostawcy lub w innej formie, które uzupełniają, odbiegają od 

niniejszych Warunków lub są sprzeczne z treścią OWZ. W przypadku, gdy Zamówienie stanowi 

przyjęcie oferty uprzednio złożonej przez Dostawcę, wówczas takie przyjęcie ogranicza się do 

wyraźnych postanowień zawartych w Zamówieniu. 

 

Warunki specjalne 

Warunki Specjalne będą przez Kupującego wyraźnie wskazane w Zamówieniu, mogą także 

wprowadzać zmiany do niniejszych OWZ. Niniejsze OWZ, zmienione ewentualnymi Warunkami 

specjalnymi, wyłączają wszelkie pozostałe warunki zawarte w: 

 ofercie cenowej przygotowanej przez Dostawcę, 
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 potwierdzeniu zamówienia wystawionym przez Dostawcę, 

 każdym innym dokumencie. 

Umowa i związana z nią dostawa Usług lub Produktów przez Dostawcę podlegają (zgodnie 

z poniższą hierarchią) pierwszeństwu, chyba że w sposób wyraźny wskazano inaczej w Warunkach 

specjalnych: 

 Warunkom specjalnym, 

 Ogólnym Warunkom Zakupu, 

 Wszelkim dokumentom w wyraźny sposób objętych Warunkami specjalnymi, w tym 

w szczególności wszelkim instrukcjom specjalnym (dokumentacja techniczna, dokumentacja 

dotycząca gwarancji jakości, dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa), dokumentom 

wskazującym konkretną ilość i jakość produktów lub dokumentom określającym ramy 

czasowe /terminy/ wykonania zobowiązań lub dostawy, (łącznie z Warunkami specjalnymi i 

OWZ są one zwane „Warunkami”, 

 Ofertą handlową Dostawcy w zakresie, w jakim jest ona uzgodniona na piśmie z Kupującym 

i nie jest sprzeczna z niniejszymi OWZ. 

Przyjmuje się, że Dostawca zapoznał się z wszelkimi Warunkami oraz, że przyjmuje do 

wiadomości ich treść. Dostawca jest odpowiedzialny za dokonanie oceny zagrożeń, wątpliwości  

i wszelkich potencjalnych trudności, które może napotkać świadcząc Usługi lub dokonując dostawy 

Produktów. Ponadto Dostawca zobowiązuje się przedłożyć wszelkie dokumenty lub informacje 

techniczne niezbędne do wykonania jego zobowiązań i weryfikowania ich zgodnie z Zamówieniem.  

Zmiana lub jakakolwiek modyfikacja Umowy dokonana przez Dostawcę nie jest wiążąca dla 

Kupującego, jeżeli nie została uprzednio zatwierdzona przez Kupującego na piśmie. 

Kupujący nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek usługi lub 

produkty świadczone lub dostarczone przez Dostawcę, jeżeli takie produkty lub usługi nie były 

dostarczone lub świadczone zgodnie z zamówieniem podpisanym w imieniu Kupującego przez osobę 

upoważnioną do dokonywania czynności w jego imieniu. Wyłącza się obowiązywanie w stosunkach 

pomiędzy Stronami art. 682 Kodeksu Cywilnego. 

 

Realizacja Zamówienia 

 

“Czas Realizacji” oznacza wspólnie uzgodniony okres czasu, jaki potrzebny jest Dostawcy na 

wyprodukowanie Towarów. Dostawca świadczy Usługi i wszelkie wymagane w związku z nimi 

elementy dostawy lub dostarcza Produkty przestrzegając ram czasowych i dat dostawy wskazanych 

w Zamówieniu lub podanych przez Kupującego na piśmie lub w formie elektronicznej (email, fax). 

Dostawca niezwłocznie zawiadamia Kupującego o każdym zdarzeniu, które może mieć 

niekorzystny wpływ na zaplanowane ramy czasowe i daty dostawy dotyczące świadczenia Usług lub 

dostawy Produktów. 

Standard realizacji Umowy. “Umowa” oznacza umowę ramową, umowę długoterminową, 

umowę z podwykonawcą lub inną umowę, która nawiązuje do niniejszych Warunków, oraz zgodnie 

z którą składane są zamówienia do Dostawcy. Dostawca wykonuje wszelkie swoje zobowiązania 

wynikające z Umowy, ściśle przestrzegając warunków Umowy, w sposób profesjonalny, staranny, 

zgodnie ze sztuką, z uwzględnieniem zasad etyki kupieckiej, a także zgodnie z ogólnie stosowanymi 
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normami, procedurami, praktykami branżowymi i zawodowymi, w sposób uznany przez Kupującego 

za zadowalający. Dostawca potwierdza, że Usługi lub Produkty dostarczane Kupującemu będą 

nadawały się do założonego celu i zastosowania, że będą zgodne z wszelkimi przepisami 

obowiązującego prawa, że będą spełniały wszelkie wymagania określone w Zamówieniu, będą wolne 

od wszelkich wad materiałowych oraz wad wykonania, a ponadto, że będą nadawały się do użytku 

w normalnych warunkach eksploatacji. 

Dostawa - Dostawca dostarcza Produkty lub świadczy Usługi i wszelkie wymagane w 

związku z nimi elementy dostawy w siedzibie Kupującego lub innym miejscu uzgodnionym 

pomiędzy Stronami na piśmie (dopuszcza się stosowanie poczty elektronicznej oraz faksu), a także 

Dostawca ponosi wszelkie ryzyko i wydatki związane z dostawą, w tym między innymi wszelkie 

koszty związane z odprawą celną, przy czym rozumie się, że o ile Kupujący nie postanowił inaczej 

na piśmie, Kupujący nie dopuszcza żadnych odchyleń, co do ilości zamówionych Produktów. Tytuł 

prawny do Produktów przechodzi na Kupującego dopiero po dokonaniu dostawy w miejscu 

uzgodnionym pomiędzy Stronami. 

Data Dostawy - oznacza datę dostawy Towarów i Usług określoną i uzgodnioną przez Strony  

w Zamówieniu. Czas odgrywa bardzo istotną rolę w realizacji Zamówienia przez Dostawcę. 

Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Towary oraz wykonać Usługi do Daty Dostawy.  

Opóźnienia w dostawie. W przypadku rzeczywistego opóźnienia lub możliwości wystąpienia 

opóźnienia terminowego wykonania Zamówienia, Dostawca niezwłocznie zobowiązuje się 

zawiadomić Kupującego w formie pisemnej o prawdopodobnym czasie trwania przewidywanego 

opóźnienia oraz podejmie, na własny koszt, wszelkie czynności w celu ograniczenia potencjalnego 

wpływu takiego opóźnienia. 

Siła Wyższa. Dostawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nieterminowe 

wykonanie zobowiązań wynikających z Zamówienia, chyba że takie niewykonanie lub nieterminowe 

wykonanie nastąpiło wskutek przyczyn, które były, w tym samym czasie, nie do przewidzenia, 

którym nie można było zapobiec, były poza kontrolą oraz nie były zawinione  i nie wynikały z 

zaniedbania lub zaniechania Dostawcy, z zastrzeżeniem, że Dostawca w terminie trzech dni od 

uzyskania wiedzy o takiej przyczynie zawiadomi Kupującego na piśmie o tym, że niewykonanie lub 

nieterminowe wykonanie wystąpi lub wystąpiło (“Usprawiedliwione Opóźnienie”). Jeżeli 

niewykonanie lub nieterminowe wykonanie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, 

Kupujący może bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Dostawcy zrezygnować z zakupu 

Towarów, których dotyczy niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiązań przez Dostawcę 

oraz, w przypadku gdy oczekiwany czas opóźnienia może mieć wpływ na dostawy do Klientów 

Kupującego, Kupujący może zrezygnować, bez ponoszenia odpowiedzialności, z części lub całości 

Zamówienia.  

 

Przyjęcie, odmowa przyjęcia, gwarancja 

 

W przypadku, gdy wszystkie Usługi lub Produkty lub jakakolwiek ich część nie odpowiadają 

specyfikacjom określonym w Zamówieniu lub są w jakikolwiek sposób wadliwe, Kupujący może 

odmówić przyjęcia takich niewłaściwych Usług lub Produktów lub dokonać ich przyjęcia z 

zastrzeżeniami lub pod warunkiem obniżenia ceny, według wskazania Kupującego. Samo odebranie 

dostawy Produktów przez osoby zajmujące się odbiorem dostaw u Kupującego nie może być 

traktowane jako ich przyjęcie. Dostawca ponosi odpowiedzialność za rzeczywiście poniesione przez 

Kupującego koszty, wydatki, szkody związane z lub wynikające z Towarów niezgodnych z 
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Zamówieniem, w tym w szczególności koszty pracy oraz pozostałe koszty związane z Towarami, 

spedycją, usunięciem, demontażem, analizą wad, wyodrębnieniem błędu, montażem, ponowną 

instalacją, ponowną kontrolą, modernizacją, oraz wszelkimi innymi kosztami czynności naprawczych 

poniesionymi przez Nabywcę. 

Przyjęcie Produktów następuje dopiero po dokonaniu przez Kupującego pełnej weryfikacji. 

W przypadku, gdy Kupujący odmawia przyjęcia wadliwych lub niewłaściwych Produktów lub Usług, 

Dostawca, według uznania Kupującego, możliwie jak najszybciej dokonuje ponownego świadczenia, 

naprawy lub wymiany niewłaściwych Usług lub Produktów, nie obciążając Kupującego żadnymi 

kosztami, a także zwraca Kupującemu wszelkie wydatki niesłusznie poniesione przez Kupującego, 

w tym wszelkie koszty przesyłki zwrotnej, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, które 

Kupującemu mogą przysługiwać. Niezależnie od powyższego postanowienia, Kupujący zastrzega 

sobie prawo do odrzucenia Produktów w całości lub w części w związku z wadami ukrytymi, które 

obejmują wszelkie wady, które nie mogły zostać wykryte przez Kupującego w toku procesu zwykłej 

kontroli i badania próbki Produktów lub które mogą dotyczyć wyłącznie części Produktów.         

Dostawca zapewnia Nabywcę, że Towary dostarczone na podstawie Zamówienia są i pozostaną 

zgodne z wymogami zakupu i przydatności do określonego celu, są nowe, wolne od wad materiałów 

i wad wykonania, wolne od wad projektowych w przypadku, gdy projekt nie został dostarczony przez 

Kupującego, są wytworzone zgodnie ze specyfikacjami, są wolne od zastawów i obciążeń na tytule 

własności. Kupujący jest uprawniony do wezwania Dostawcy do niezwłocznej naprawy lub 

wymiany, wedle uznania Kupującego, Towarów, które naruszają postanowienia Gwarancji. Nabywca 

ma prawo zwrotu Towarów przez najszybszego dostępnego na rynku przewoźnika na koszt i ryzyko 

straty ponoszone przez Dostawcę. Towary zwrócone do Kupującego, na mocy niniejszych 

Warunków, zostaną wysłane na koszt i ryzyko straty ponoszone przez Dostawcę oraz zostanie do 

nich dołączone zawiadomienie stwierdzające, czy zostały one wymienione na nowe, czy też oryginały 

zostały naprawione, oraz informację dotyczącą gwarancji. Dostawca przeprowadzi kontrolę, 

weryfikację, analizę dostawy oraz podejmie inne czynności niezbędne do ustalenia, czy zwrócone 

Towary są objęte Gwarancją bez ponoszenia kosztów przez Kupującego. Z zastrzeżeniem 

pozostałych postanowień, poza powyższym, Dostawca ponosi odpowiedzialność za rzeczywiście 

poniesione przez Nabywcę koszty, wydatki, odszkodowania związane z lub wynikające z Towarów 

niezgodnych z Gwarancją, w tym w szczególności koszty pracy oraz pozostałe koszty związane z 

transportem Towarów, spedycją, usunięciem, demontażem, analizą wad, wyodrębnieniem błędu, 

montażem, ponowną instalacją, ponowną kontrolą, modernizacją, oraz wszelkimi innymi kosztami 

czynności naprawczych poniesionymi przez Nabywcę.   

 

Podwykonawstwo 

 

Dostawca nie podzleca wykonania całości ani części swoich zobowiązań wynikających ze 

Zlecenia bez uprzedniej zgody Kupującego, o ile w Warunkach specjalnych Strony nie uzgodniły 

inaczej. Uprzednia zgoda Kupującego musi zostać uzyskana w odniesieniu do każdego 

podwykonawcy. Niezależnie od wyznaczenia dopuszczonego podwykonawcy, Dostawca pozostaje 

w pełni odpowiedzialny za dostawę Usług lub Produktów, a takie wyznaczenie nie zmniejsza zakresu 

zobowiązań Dostawcy wynikających z Umowy, ani nie wpływa na nie w żaden inny sposób.  
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Zgodność z przepisami. 

 

Dostawca przestrzega wszelkich właściwych Przepisów oraz zobowiązuje do ich 

przestrzegania swoich podwykonawców, a ponadto dysponuje wszelkimi licencjami, zezwoleniami, 

świadectwami i rejestracjami wymaganymi do świadczenia Usług lub produkcji Towarów. 

 

Umowy z Podwykonawcami 
 

Zlecenie podwykonania przez Dostawcę całości lub części jego zobowiązań na mocy 

niniejszych Warunków wymaga uprzedniej pisemnej zgody Kupującego pod rygorem nieważności. 

W przypadku zlecenia podwykonania lub delegacji obowiązków Dostawcy wynikających z 

niniejszych Warunków, zaakceptowanych przez Kupującego, Dostawca zobowiązuje się do 

wykonywania czynności zarządczych niezbędnych w celu zapewnienia terminowej dostawy 

Towarów spełniających wymogi określone w niniejszych warunkach. Dostawca ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za monitorowanie wyżej określonych dostaw na mocy postanowień umów z 

podwykonawcami oraz za zapewnienie spełnienia przez każdego podwykonawcę wymogów 

określonych w niniejszych Warunkach. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Kupującego 

oraz jest wyłącznym „punktem kontaktowym” Kupującego w zakresie należytego wykonania 

Zamówienia, niezależnie od wszelkich umów z podwykonawcami, zaakceptowania 

podwykonawców przez Kupującego lub braku włączenia przez Dostawcę zapisów w stosownych 

umowach z podwykonawcami zasadniczo spełniających wymogi określone w niniejszych 

warunkach.   

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Dostawca zapewnia i oświadcza, że jego personel oraz personel wszystkich dopuszczonych 

podwykonawców przestrzega w obiektach Kupującego lub w innych obiektach, do których ma 

dostęp, lub które wykorzystuje na mocy Umowy, wszelkich właściwych przepisów, opracowanych 

przez Kupującego polityk dotyczących środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Kupujący nie może w żadnym wypadku zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu 

jakiegokolwiek zdarzenia wynikającego z faktu nieprzestrzegania przez Dostawcę takich Przepisów 

lub polityk.  

 

Prywatność 

 

W przypadku, gdy w ramach świadczenia Usług Dostawca może wykonać jakąkolwiek 

czynność z wykorzystaniem danych osobowych (zgodnie z definicją określoną we właściwych 

Przepisach), niezależnie od tego, czy jest ona wykonywana w sposób automatyczny, czy też nie, co 

obejmuje między innymi dostęp, zbieranie, gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, 

przechowywanie, zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, ujawnianie, zestawianie, 

przekazywanie, blokowanie, zwracanie lub niszczenie danych osobowych pochodzących od 

Kupującego lub przekazanych w jego imieniu lub od jego podmiotów powiązanych lub zależnych, 

Dostawca przestrzega właściwych przepisów. 

 

Naruszenie 
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Usługi świadczone przez Dostawcę oraz Produkty przez niego dostarczane nie mogą naruszać 

praw własności intelektualnej jakichkolwiek osób trzecich.  

 

Odstąpienie od Umowy lub zawieszenie jej realizacji 

 

O ile w Warunkach szczególnych nie uzgodniono inaczej, Kupujący może:  

 Odstąpić od Umowy w całości lub w części jeszcze przed rozpoczęciem jej realizacji 

przez Dostawcę lub 

 Wezwać Dostawcę do zawieszenia realizacji Umowy, w którym to przypadku 

Dostawca nie jest uprawniony do domagania się jakiegokolwiek odszkodowania. 

 

Poufność 

 

Wszelkie opracowania, plany i dokumenty, które Dostawca otrzymał w związku ze 

składaniem zamówień mają charakter poufny. Dostawca może z nich korzystać tylko na własne 

potrzeby, nie może ich udostępniać osobom trzecim oraz jest zobowiązany zabezpieczyć je przed 

dostępem osób trzecich. 

W przypadku nie zawarcia umowy przez Strony, wszelkie opracowania, plany i dokumenty 

dostarczone przez Kupującego muszą być niezwłocznie zwrócone przez Dostawcę wraz ze 

wszystkimi kopiami, nie później niż w terminie trzech dni od dnia zgłoszenia żądania przez 

Kupującego. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie okoliczności, o których 

dowiedziały się w związku z wykonywaniem zawartej umowy handlowej o drugiej stronie, zasadach 

jej działania oraz jej kontrahentach, wszelkie informacje techniczne, handlowe, organizacyjne i 

okoliczności w stosunku, do których strony podjęły niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności i których ujawnienie mogłoby narazić którąkolwiek ze stron na szkodę, zarówno w trakcie 

trwania umowy jak i przez okres dwóch lat od jej rozwiązania. Strony zobowiązują się nie ujawniać 

żadnej osobie trzeciej treści umowy, w szczególności informacji dotyczących warunków 

handlowych.   

 

Dostawca oświadcza i zapewnia, że: 

 

 dysponuje umiejętnościami, zasobami i środkami technicznymi pozwalającymi zapewnić 

najwyższą możliwą jakość Usług i Produktów,  

 dysponuje środkami finansowymi i zasobami ludzkimi pozwalającymi na realizację Umowy 

bez ryzyka przestojów lub opóźnień, 

 wszelkimi niezbędnymi licencjami, akredytacjami, uprawnieniami i zatwierdzeniami 

pozwalającymi na świadczenie Usług lub dostarczanie Produktów, 

 wykonywanie i realizacja Umowy nie stoi w sprzeczności z żadną umową, ani z żadnym 

dokumentem lub porozumieniem, których Dostawca jest stroną lub którymi może być 

związany, a ponadto, że przed organem sądowym i/lub organem administracyjnym nie toczy 

się postępowanie, które mogłoby znacząco wpłynąć na realizację przez Dostawcę zobowiązań 

wynikających z łączącej Strony Umowy lub na jej wykonalność, a ponadto, że wedle wiedzy 

Dostawcy, brak jest zagrożenia wystąpieniem z takim powództwem lub wszczęciem takiego 

postępowania, 
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 Wszelkie substancje, produkty, materiały lub artykuły gotowe niezbędne do świadczenia 

Usług, do wytwarzania Produktów lub wykorzystywane przy świadczeniu Usług lub 

wytwarzaniu Produktów, będą wprowadzone do obrotu zgodnie z wszelkimi właściwymi 

Przepisami. 

 

Warunki finansowe 

 

Cena. Cena uzgodniona w chwili składania Zamówienia („Cena”) nie zawiera podatku VAT, a 

ponadto Cena nie może być zmieniana, chyba że Strony uzgodniły inaczej na piśmie. Podatek VAT 

zostanie doliczony zgodnie z właściwymi Przepisami. O ile Strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, 

Cena obejmuje wszystkie świadczenia wymagane od Dostawcy w celu realizacji Umowy, a także 

wszelkie wydatki, opłaty i wypłaty. Kupujący zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Dostawcy 

o udzielenie gwarancji lub o zaakceptowanie częściowego wstrzymania przez Kupującego zapłaty w 

celu zagwarantowania realizacji Zamówienia. 

 

Fakturowanie. Faktura będzie wystawiana po całkowitym zakończeniu realizacji Zlecenia zakupu 

w sposób uznany przez Kupującego za zadowalający. Dostawca wystawia Kupującemu fakturę 

zgodnie ze Zleceniem oraz wszystkimi właściwymi Przepisami. W przypadku, gdy płatność związana 

jest z konkretnym etapem realizacji Zamówienia, wystawienie faktury zależy od ukończenia tego 

etapu, z zastrzeżeniem warunków uzgodnionych przez Strony na potrzeby takiego fakturowania. Nie 

dopuszcza się fakturowania żadnych dopłat do Ceny bez uprzednio, wyrażonej na piśmie zgody 

Kupującego. Waluta faktury oraz adres do fakturowania są wskazywane na każdym Zamówieniu. 

 

Płatność. W przypadku niewykonania całości lub części Zlecenia zakupu, bez uszczerbku dla 

jakichkolwiek innych praw, które mogą przysługiwać Kupującemu na mocy Umowy, Cena zostanie 

wypłacona Dostawcy stosownie do zakresu świadczonych Usług lub dostarczonych Produktów, 

zgodnie z Warunkami. Ewentualnie, w uzasadnionych przypadkach, Kupujący może zgłosić wniosek 

o niezwłoczny zwrot dowolnej części Ceny wypłaconej Dostawcy. Zapłata tytułem prawidłowo 

wystawionej i niespornej faktury jest należna w terminie 60 dni (sześćdziesięciu dni) od dnia 

otrzymania faktury. Kupujący zapłaci Dostawcy w przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, 

przekraczającej w/w okres karencji odsetki ustawowe w odniesieniu do wszelkich kwot, które nie 

zostały wypłacone w chwili ich wymagalności. Bez ograniczania jakichkolwiek innych praw lub 

środków prawnych przysługujących Kupującemu, w zakresie dozwolonym przez właściwe Przepisy, 

Kupujący może dokonać potrącenia każdej kwoty należnej Dostawcy od Kupującego z kwot 

należnych Kupującemu od Dostawcy.  

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu zostały Dostawcy doręczone i mają zastosowanie do 

wszystkich umów zawieranych przez Dostawcę i Kupującego. 

Bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego, Dostawca nie ma prawa potrącać swoich 

wierzytelności z wierzytelności Kupującego. 

Wszelkie ustne ustalenia między Stronami wiążą dopiero z chwilą potwierdzenia ich przez 

Strony na piśmie pod rygorem nieważności albo w sposób określony w niniejszych Ogólnych 

Warunkach Zakupu. 
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Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych na podstawie Standardowych Warunków 

Zakupu Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku poddania rozstrzygnięcia 

sprawy pod Sąd powszechny właściwy będzie Sąd dla siedziby Kupującego. 

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu oraz zawierane na ich podstawie umowy o współpracy 

handlowej podlegają prawu polskiemu. W przypadkach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach 

Zakupu lub umowie sprzedaży zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Strony, przed wszczęciem postępowania sądowego 

są zobowiązane do dostarczenia drugiej Stronie pisemnego wezwania do polubownego 

rozstrzygnięcia sporu. Strony, w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego 

wezwania, wyznaczą przedstawiciela odpowiedzialnego za prowadzenie negocjacji w dobrej wierze, 

w zakresie rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli przedstawiciel nie osiągnie porozumienia w terminie 21 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania, każda ze stron może wystąpić na drogę postępowania 

sądowego w celu dochodzenia swych praw. 

 

 

 

        ………………………………….. 
             Podpis osoby uprawnionej do działania 

 w imieniu Kupującego 

 

Ogólne Warunki Zakupu 

PMN BOBREK z siedzibą w Bobrku 

oddział BEPIS w Bielsku-Białej 
przyjąłem/-am do wiadomości 

i w całości akceptuję. 
 

 
 

 
 

 

………………………………………………………… 
    miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej 

            do działania w imieniu Dostawcy 

 
 


