OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU ITALMETAL
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
Poniższe Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) regulują w sposób jednolity stosunki kontraktowe, obowiązujące pomiędzy Dostawcą, a nabywcą Italmetal, mające
zastosowane do zakupu towarów i usług (Dostaw), z wyłączeniem wyraźnych odstępstw na warunkach specjalnych.
1. DEFINICJE
Użyte terminy, zapisane dużą literą w niniejszym dokumencie, przyjmują następujące znaczenia:
 Italmetal: oznacza spółkę Italmetal Sp. z o. o. z siedzibą prawną w Jelczu‐Laskowicach w Łęgu, ul. Europejska 2, NIP 8992405335 KSR 0000035223;
 Dostawca lub Sprzedawca: oznacza osobę fizyczną lub prawną, która zawarła lub zawrze umowę na zamówienie/a do Italmetal, które będzie/będą
regulowane przez niniejsze Ogólne Warunki Zakupu.
 Zamówienie lub Zamówienia: oznacza jedno lub więcej zamówień realizowanych zgodnie z punktem 3.
 Produkt lub Produkty (Wyroby): oznaczają wszystkie przedmioty, materiały, surowce, usługi oraz usługi pomocnicze dostarczane przez Dostawcę do
Italmetal poprzez realizację Zamówień.
2. WAŻNOŚĆ OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAKUPU
Niniejsze “Ogólne Warunki Zakupu” regulują umowy zakupu Produktów zawierane pomiędzy Dostawcą a spółką Italmetal.
Postanowienia, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu, z wyjątkiem odrębnych umów zawartych na piśmie, zastępują i przeważają nad
ewentualnymi warunkami sprzedaży Dostawcy, bez względu na fakt ich przesłania lub włączenia do kolejnych dokumentów podpisanych w celu złożenia
Zamówienia.
Złożenie Zamówienia zakupu zgodnie z punktem 2 i realizacja zamówienia oznacza wyraźną i bezwarunkową akceptację niniejszych Ogólnych Warunków
Zakupu, nawet jeśli nie zostały one podpisane przez Dostawcę.
3. ZAMÓWIENIA
3.1 Zamówienie jest uznane za złożone poprawnie i będzie regulowane przez Ogólne Warunki Zakupu, jeśli:
‐ Italmetal prześle do Dostawcy konkretne, pisemne Zamówienie, w którym będzie wyraźnie wskazanie wymaganych Produktów, ich ilości, cen, warunków i
sposobów płatności oraz dostawy;
‐ Dostawca, który otrzymał zamówienie od Italmetal, zwraca podpisaną kopię bądź wysyła potwierdzenie wiadomością e‐mail, potwierdzając tym samym jego
wyraźną akceptację, lub po 2 (dwóch) dniach roboczych od daty przesłania zamówienia z Italmetal, w przypadku braku wyraźnej odmowy ze strony
Dostawcy lub propozycji innych alternatywnych warunków, które będą musiały zostać zaakceptowane przez Italmetal, aby zamówienie stało się wiążące.
3.2 Italmetal może przesłać do Dostawcy “Zamówienie Zbiorcze”, które wskazuje przewidywanie przyszłego Zamówienia, jednak nie jest ono wiążące.
Zamówienie Zbiorcze nie stanowi Zamówienia, jest jednak zobowiązaniem ze strony Dostawcy do utrzymania zapasu w magazynie możliwego do odbioru w określonym
terminie.
4. ZAOPATRZENIE PRODUKTÓW
4.1 Produkt dostarczany przez Dostawcę
4.1.1 Dostawca zapewnia zaopatrzenie w materiał konieczny do realizacji Zamówienia w uzgodnionych ilościach, terminie oraz o wymaganej jakości.
Dostawy niezgodne ze specyfikacją wskazaną w Zamówieniach są dopuszczalne, jednak wymagają uprzedniej, pisemnej zgody ze strony Italmetal.
4.1.2 Uzgodnione na piśmie terminy i warunki są wiążące dla Dostawcy. Data dostawy wskazana na Zamówieniu wskazuje datę otrzymania towarów przez Italmetal.
4.1.3 Z wyjątkiem innych szczególnych ustaleń pisemnych, przedmiot Zamówienia Italmetal, zostanie dostarczony do zakładu /magazynu wskazanego przez
Italmetal, , odpowiednio zapakowany i zabezpieczony na czas transportu. O konkretnym czasie (tj. dniu i godzinie dostawy) decyduję zamawiający np.
poprzez awizację. Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania ustalonego czasu dostawy i informować o wszelkich odchyleniach od wyznaczonego
terminu. Zgoda na dostawę w innym terminie nie zwalnia Italmetal z możliwości ubiegania się o odszkodowanie z tytułu poniesionych strat , dodatkowej
pracy, kar etc.
4.1.4 Italmetal ma prawo zażądać od Dostawcy dokumentacji potwierdzającej jakość dostarczanych produktów lub ich zgodność z wymaganiami. W szczególności, w razie
konieczności należy przesłać wraz z dostawą:
 Kartę Charakterystyk (Bezpieczeństwa) w przypadku chemikaliów;
 Certyfikat Jakości i Zgodności w przypadku surowców z poświadczeniem wyników analizy/badań lub testów właściwości mechanicznych, fizycznych czy chemicznych
zastosowanych materiałów.
Dostawa zostaje uznana za zrealizowaną, jeśli dostarczono całą dokumentację pomocniczą, a termin płatności jest liczony od dnia, w którym Italmetal otrzyma dostawę
kompletną i zgodną z obowiązującymi wymaganiami.
4.2 Produkt dostarczany przez Italmetal do dalszej obróbki przez osoby trzecie.
4.2.1 Produkt dostarczony Dostawcy przez Italmetal musi odpowiadać ilości i jakości określonej w Zamówieniu. Italmetal pozostaje właścicielem
dostarczonego produktu, jednak obowiązkiem Dostawcy jest jego ubezpieczenie na wypadek pożaru, kradzieży czy zjawisk atmosferycznych, w formie polisy
lub poprzez włączenie do ogólnej polisy ubezpieczeniowej zakładu lub centra magazynowego użytego do jego składowania.
4.2.2 Po otrzymaniu produktu, Dostawca jest zobowiązany do jego sprawdzenia i odbioru. Obowiązkiem Dostawcy jest poinformowanie Italmetal o różnicach
wagowych czy ilościowych lub wadach zauważonych podczas kontroli i odbioru w terminie nieprzekraczającym 2 (dwa) dni robocze od daty dostawy.
Realizacja zlecenia przez Dostawcę, bez uprzednich zgłoszeń do Italmetal, zakłada bezwarunkowe przyjęcie dostarczonego towaru.
4.2.3 Dostawca zapewnia właściwe przechowanie produktu na koszt własny oraz przestrzeganie zasad wymaganych w normalnej działalności.
5. OBOWIĄZKI PRAWNE
5.1 Dostawca zobowiązuje się do realizacji Zamówienia zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami oraz regulacjami obowiązującymi w trakcie ich wykonania.
6.PAKOWANIE I TRANSPORT
6.1 Rodzaje opakowań są określane w Karcie technicznej bądź wyspecyfikowany przez Italmetal. Dostawca jest odpowiedzialny za zapewnienie
zamówionych przez Italmetal dostaw Produktów zgodnie z ustaleniami w stanie nienaruszonym. Opakowania muszą być odpowiednie do charakterystyki
Produktów, środka użytego do ich transportu (kolejowy, drogowy, morski, powietrzny itd.) oraz do potrzeb transportu w zakładach Italmetal, w wyjątkiem
odrębnych umów, zawieranych z wyprzedzeniem w formie pisemnej przez Italmetal i Dostawcę.
6.2 Jeśli nie uzgodniono inaczej, koszty opakowań i transportu leżą po stronie Dostawcy, czyli zakłada się, że są one zawarte w cenie jednostkowej
uzgodnionej dla danej dostawy Produktów.
7. WARUNKI DOSTAW ORAZ PRZENIESIENIE RYZYKA
7.1 Uzgodnione warunki dostaw Produktów należy uznać za wiążące i obligatoryjne. Nieakceptowane są opóźnienia lub przyśpieszenia zaplanowanych
dostaw. Na wszelkie odstępstwa Dostawca musi posiadać udokumentowaną zgodę Italmetal.
7.2. Italmetal jest zobowiązana do przyjęcia jedynie zamówionych ilości Produktów. Możliwe odstępstwa ilościowe muszą zostać wyraźnie uzgodnione.
7.3 Produkty są dostarczane "do miejsca przeznaczenia". Przeniesienie własności oraz ryzyka z Dostawcy na Italmetal ma miejsce przy dostawie Produktów
do jednego z zakładów wskazanych w zamówieniu Italmetal, nawet jeśli koszty transportu leżą w gestii tego ostatniego.
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8. OPÓŹNIENIA DOSTAW
8.1 Dostawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować SCM (Supply Chain Management) Italmetal o ewentualnych utrudnieniach mogących wpłynąć na
zdolność dostarczenia Produktów w ustalonym terminie lub w wymaganej jakości. To jednak nie zwalnia go z odpowiedzialności za opóźnienia realizacji
Zamówień.
8.2 Dostawca zwróci Italmetal wszelkie koszty, wydatki, kary, zwiększone opłaty czy inne zobowiązania odpowiednio udokumentowane, poniesione przez
Italmetal w wyniku wspomnianego opóźnienia, braku dostawy lub niezgodności z wymaganiami. Jeśli wspomniane opóźnienie jest spowodowane przez osoby
trzecie, Dostawca poniesie wspomniane opłaty, zwalniając Italmetal od odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich.
8.3 Bezwarunkowa akceptacja Produktu nie prowadzi i nie może być rozumiana jako zrzeczenie się ze strony Italmetal praw do ewentualnych roszczeń
odszkodowawczych.
8.4 Nie są akceptowane częściowe dostawy z wyjątkiem dostaw wyraźnie uzgodnionych z Italmetal. Dla celów reklamacyjnych przyjmuje się ilości, wagi czy
wymiary zarejestrowane na etapie przyjęcia Produktów w Italmetal.
8.5 Italmetal może zażądać wprowadzenia działań korygujących/prewencyjnych przez Dostawcę w formie formalnej reklamacji w celu zapobieżenia
opóźnieniom.
9. IDENTIFIKACJA OPAKOWANIA
9.1 Każde wysłane opakowanie musi być oznaczone przez Dostawcę odpowiednią etykietą, zawierającą następujące informacje:
‐ Odbiorca;
‐ Miejsce dostawy produktów;
‐ Dostawca;
‐ Kod produktu Italmetal;
‐ Opis produktów;
‐ Ilość obecna w opakowaniu;
‐ Data produkcji (dzień/miesiąc/rok);
‐ Odniesienia do Free‐Pass (AQP ‐ jedynie dla materiałów dostarczanych w tym trybie).
9.2 Italmetal ma prawo do odmowy przyjęcia Produktów bez konsekwencji prawnych ani finansowych, jeśli w momencie dostawy są one pozbawione:
 Etykiety, o której mowa we wcześniejszym ustępie;
 Właściwego dokumentu dostawy, zaadresowanego na Italmetal i sporządzonego w dwóch egzemplarzach, zawierającego numer Zamówienia Zakupu, do
jakiego się odnosi, szczegółowe informacje odnośnie dostawy określone w zamówieniu oraz wszelkie elementy wymagane przez prawo.
10. SPRAWDZENIE JAKOŚCI DOSTAW
10.1 Przyjęcie dostawy Produktów przez Italmetal nie oznacza ich akceptacji. Italmetal zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ilości, jakości oraz
stanu Produktów. W odniesieniu do jakości, Italmetal może zwrócić się do Dostawcy o rekompensatę strat, po otrzymaniu reklamacji ze strony klienta
końcowego spowodowanych przyczyną, które są przypisane wadom i/lub usterkom Produktów, będącym przedmiotem Zamówienia.
10.2 Jeśli stwierdzono niezgodność Produktów, będących przedmiotem Zamówienia, z zastrzeżeniem prawa do odszkodowania Italmetal może:
 Zażądać natychmiastowej wymiany;
 Odmówić przyjęcia bez zażądania wymiany;
 Anulować Zamówienie i zażądać zwrotu kwoty zapłaconej Dostawcy w związku z realizacją Zamówienia.
10.3 Italmetal zastrzega sobie prawo do przyjęcia Produktów wykazujących niezgodności, które są przedmiotem Zamówienia, obciążając Dostawcę kosztami,
karami, zwiększonymi opłatami lub innym zobowiązaniami, które poniesie w związku ze wspomnianą niezgodnością np. dodatkowa obróbka, wydatki
poniesione na badania i analizy oraz kary nałożone przez klienta końcowego.
10.4 Produkty uznane za wadliwe są przechowywane w magazynie Italmetal przez okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych od daty wykrycia wady. Jeśli w
tym terminie dostawca nie przedstawi Italmetal oświadczenia odnośnie procedur do zastosowania, produkty te zostaną zezłomowane lub odesłane na koszt
Dostawcy. W przypadku wniosku Dostawcy o przedłużenie okresu przechowywania Produktów, wszelkie koszty z tym związane zostaną poniesione przez
Dostawcę.
10.5 Italmetal wyliczy wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wadliwości dostarczonych Produktów, za które Dostawca ponosi odpowiedzialność, w tym
koszty zarządzania niezgodnością oraz ewentualne obciążenia naliczone przez klienta końcowego.
10.6 W przypadku braku płatności od Dostawcy do dnia upływu terminu płatności pierwszej faktury następującej po rozwiązaniu niezgodności, Italmetal ma
prawo wystawić dokument kompensacji dla salda faktury.
10.7 Na żądanie Italmetal Dostawca musi przeprowadzić kontrolę Produktów przy użyciu odpowiedniego sprzętu własnego lub udostępnionego przez
Italmetal oraz zobowiązuje się w razie potrzeby niezwłocznie przekazać Italmetal wyniki takich kontroli wraz ze stosowną dokumentacją.
10.8 Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia certyfikatów jakości i zgodności sprzedawanych Produktów na żądanie Italmetal. Jeśli dokumentacja jest
niekompletna, Italmetal zastrzega sobie prawo do zablokowania towaru do momentu otrzymania wymaganych dokumentów i do obciążenia Dostawcy
stosownymi kosztami wynikającymi z przestojów maszyn, kar za opóźnione dostawy do klienta itp.
10.9 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących jakości Produktów, Italmetal ma prawo zweryfikować działy produkcyjne Dostawcy, jeśli
konieczne, również w obecności klienta końcowego w celu przeprowadzenia kontroli procesów i zidentyfikowania możliwych przyczyn niezgodności.
10.10 W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych Dostawca jest zobowiązany podjąć i poinformować Italmetal w ciągu 48 godzin o decyzjach
dotyczących dalszego sposobu postępowania z niezgodną dostawą oraz zadeklarować pierwsze działania korygujące eliminujące zagrożenia mogące wystąpić
z powodu niezgodnej dostawy.
11. CENY
11.1 Uzgodnione ceny zawierają koszty opakowań, transportu, ubezpieczenia oraz wszelkie dodatkowe koszty związane z dostawą, z wyłączeniem
odrębnych ustaleń handlowych.
11.2 Kwota wynagrodzenia za Produkty, będące przedmiotem dostawy, zostanie uzgodniona oddzielnie dla każdego Zamówienia. Uzgodnione ceny nie mogą
zostać zmienione, z wyjątkiem pisemnej umowy wyraźnie określonej dla każdego przypadku. Dodatkowe koszty zostaną uznane przez Italmetal, jeśli zostały
uprzednio zatwierdzone i określone w formie pisemnej.
12. FAKTUROWANIE ORAZ DOWODY DOSTAWY
12.1 Dostawca będzie ściśle stosować się do zaleceń Działu Księgowości Italmetal dotyczących wystawiania faktur. Na fakturach musi być wskazany: kod
dostawcy, numer zamówienia, numer dokumentu WZ, wykaz Produktów w odniesieniu do dokumentu WZ.
12.2 Produktom musi zawsze towarzyszyć dokument dostawy, w liczbie egzemplarzy wymaganej przez Italmetal, zawierający wszystkie informacje
wymagane przez odpowiednie przepisy prawne, oprócz numeru zlecenia, magazynu, miejsca dostawy, kodu, również wszelkie wymogi wskazane przez
kupującego.
12.3 Dostawca zostanie obciążony wszelkimi kosztami następstw związanych z opóźnieniami w wystawianiu faktur oraz nieprzestrzeganiem wymogów
podatkowych. Nieprawidłowości podatkowe spowodują automatyczne odesłanie faktury do jej emitenta.
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13. PŁATNOŚCI
13.1 Italmetal dokona płatności za Zamówienia w sposób i w terminie uzgodnionym dla każdego Zamówienia.
13.2 Ewentualne terminy płatności upływające pomiędzy 25 a 31 sierpnia i/lub pomiędzy 25 a 31 grudnia zostaną przesunięte na 10 dzień kolejnego
miesiąca, bez konieczności wcześniejszej awizacji i bez naruszania zobowiązań kontraktowych Italmetal.
13.3 Italmetal może wstrzymać płatność, jeśli zostało naruszone jedno lub więcej postanowień, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach
Zakupu lub ewentualnych warunkach specjalnych określonych w każdym zamówieniu.
13.5 Nie zezwala się Dostawcy na obciążenie kosztami dodatkowymi, takimi jak koszty transportu czy koszty bankowe itp., jeśli nie uzgodnione uprzednio z
Italmetal.
13.6 Zobowiązania wynikające z dostaw Produktów nie mogą być przedmiotem cesji, z wyjątkiem wyraźnej pisemnej zgody Italmetal, która zwolniona jest z
wszelkiej odpowiedzialności w przypadku dokonania płatności do Dostawcy, jeżeli są obecne cesje zobowiązań uprzednio niezaakceptowane.
W przypadku otrzymania przez Italmetal powiadomienia o zaistniałej cesji zobowiązań bez uprzedniej zgody, Italmetal poinformuje kupującego
wierzytelności bez uprzedniej zgody o naruszeniu przez Dostawcę niniejszych Ogólnych warunków i wstrzyma płatności do Dostawcy do momentu
udokumentowania przez niego w sposób odpowiedni stanu posiadania wszelkich wierzytelności w stosunku do Italmetal.
14. CZĘŚCI ZAMIENNE
14.1 Dla produktów (z wyłączeniem surowców i usług nie wymagających dedykowanego oprzyrządowania) dostawca zapewnia dostępność części
zamiennych na konkurencyjnych warunkach i cenach przez okres nie krótszy niż 15 lat od ostatniej daty dostawy Produktów
15. GWARANCJA
15.1 Dostawca zapewnia, że Produkty są zgodne ze specyfikacjami technicznymi i funkcjonalnymi deklarowanymi przez Dostawcę lub wymaganymi Italmetal i
że są one zgodne do celów, do jakich są zazwyczaj przeznaczone produkty tego samego rodzaju.
15.2 Dostawca zapewnia, że Produkty oraz każdy ich komponent są wolne od wad i usterek dowolnego rodzaju (na przykład: wad materiałowych,
projektowych lub wad wykonania) i w pełni sprawne przez okres 3 lat od daty dostawy, w wyjątkiem innych specyfikacji wskazanych w stosownym
Zamówieniu.
15.3 Dostawca zapewnia, że Produkty są zgodne z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej (UE) i/lub wszelkimi mającymi zastosowanie normami i
przepisami.
15.3 Dostawca deklaruje przestrzeganie wytycznych w sprawie tzw. „Conflict Minerals” znanych jako 3G+T zgodnie z artykułem 1502 ustawy Dodd‐Frank
Wall Street Reform and Consumer Protection Act (zwaną: Dodd‐Frank Act).
15.4 Dostawca zobowiązuje się zwolnić Italmetal z odpowiedzialności za wszelkie koszty, szkody czy opłaty wynikające z reklamacji lub postępowań karnych
pośrednio lub bezpośrednio wszczętych przeciwko Italmetal w odniesieniu do Produktów.
15.5 Dostawca zobowiązuje się angażować Italmetal w zmiany procesu produkcyjnego Produktów oraz utrzymywać proces w zakładzie produkcyjnym, który
został zakomunikowany Italmetal.
16. WYŁĄCZNOŚĆ
16.1 Dostawcy zabrania się sprzedaży, także pośredniej, Produktów identycznych, jak te dostarczane na wyłączność do Italmetal.
16.2 Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Italmetal, jeśli osoba trzecia przedłoży do produkcji modele, specyfikacje lub rysunki, które
stanowią kopie Produktów dostarczanych przez Italmetal; w tym przypadku, zobowiązuje się również nie uruchamiać produkcji realizowanej według
takich rysunków, modeli lub specyfikacji bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody ze strony Italmetal.
17. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
17.1 Dostawca oświadcza i zapewnia Italmetal, że Produkty nie naruszają prawa własności intelektualnej czy przemysłowej osób trzecich.
17.2 Dostawca zobowiązuje się chronić i zwolnić Italmetal od odpowiedzialności za roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie dotyczące rzekomych naruszeń
praw własności intelektualnej lub przemysłowej wynikających z budowy, posiadania, sprzedaży lub użytkowania Produktów.
18. REKLAMA I POUFNOŚĆ
18.1 Jakakolwiek inicjatywa reklamowa Dostawcy, która odnosi się do zakupu produktów wykonanych przez Italmetal, wymaga uzyskania pisemnej zgody za
strony Italmetal.
18.2 Dostawca zobowiązuje się do stosowania wszelkich środków koniecznych do zapewnia, że informacje czy dane, w których posiadanie weszła Italmetal
w celu dokonania sprzedaży produktów, pozostaną poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim, ani użyte do celów innych niż właściwa realizacja
Zamówień.
19. REGULACJE PRAWNE I SPORY
19.1 Zakres, stosowanie oraz interpretacja niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu kontraktowych jest regulowana przez polskie prawo.
19.2 W przypadku sporu związanego z interpretacją oraz wykonaniem umowy na dostawy oraz stosowne Zamówienia, sądem właściwym do jego
rozstrzygnięcia jest sąd właściwy dla siedziby prawnej spółki Italmetal. Strony wzajemnie uznają, że każde z postanowień niniejszej umowy, w tym niniejsze
Ogólne Warunki Zakupu towarów i usług, zostało omówione przez obie Strony, uzgodnione i specjalnie zatwierdzone, jak również każdy poszczególny punkt i
akapit.
19.3 W pozostałych wypadkach nie ujętych w „Ogólnych warunkach handlowych“ obowiązują stosowne przepisy „Kodeksu handlowego“ i „Kodeksu
cywilnego“
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