OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw (dalej zwane: „OWD”) regulują ogólne
zasady współpracy i zawierania umów z kontrahentami (dalej: „Dostawca”)
których stroną jest podmiot grupy Borimex tj. PPUH BORIMEX Zygmunt Krupa
i/lub BORIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Borowa 110A, 39-305 Borowa (dalej:
BORIMEX) w zakresie dostarczania towarów oraz usług zamawianych przez
Borimex i stanowią integralną część każdej z w/w umów.
2. Wszelkie ogólne warunki handlowe stosowane przez Dostawcę, nie mają
w tym wypadku zastosowania i nie stanowią części umów handlowych
zawieranych pomiędzy Borimex a Dostawcą. Powyższe dotyczy również
przypadku, gdy Borimex złożył zamówienie posiadając pełną wiedzę o treści
ogólnych warunków handlowych stosowanych przez Dostawcę i nie odrzucił
przedmiotowych warunków w sposób jednoznaczny.
3. Niniejsze OWD mają zastosowanie wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami
w rozumieniu Art. 43[1] Kodeksu cywilnego. Wyłączenie, rozszerzenie oraz
jakiekolwiek zmiany niniejszych OWD w tym zakresie mogą wynikać jedynie
z postanowień odrębnie zawartej umowy pomiędzy BORIMEX i Dostawcą.
4. Dostawca oświadcza, że zapoznał się i rozumie treść niniejszych Warunków
Ogólnych i wyraża zgodę na to, iż przyjęcie Zamówienia stanowi akceptację
ich przez Dostawcę.

§2
DEFINICJE
1. Towary – na potrzeby niniejszych OWD przyjmuje się, że towarami są m.in.
surowce, komponenty, podzespoły, normalia używane do produkcji, części
zamienne, wzory, próbki i inne towary zamówione przez BORIMEX, oraz
wykonane usługi;
2. Dostawca – strona zawierająca umowę z BORIMEX w zakresie sprzedaży
Towarów;
3. Umowa – treść stosunków prawnych łączących BORIMEX i Dostawcę na
podstawie OWD;
4. Strony – BORIMEX oraz Dostawca;
5. Zamówienie – zamówienie złożone w formie i o treści wskazanej w OWD;
6. Dostawa – sprzedaż Towarów na warunkach określonych w OWD;
7. Projekt – jakikolwiek projekt, zdjęcia, rysunek techniczny, instrukcja, kalkulacje
oraz inne dokumenty związane z Towarami, projektami, oraz inną
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działalnością handlową BORIMEX, które zawierają treści o charakterze praw
autorskich lub własności przemysłowej;
8. Informacje poufne – wszelkie informacje cenowe, techniczne, technologiczne,
finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące BORIMEX lub
Dostawcy, otrzymane przez Dostawcę lub BORIMEX w trakcie współpracy
niezależnie od form przekazania tych informacji i ich źródeł.

§3
ZAMÓWIENIE
1. Wszelkie oświadczenia Stron składane przed złożeniem przez Borimex
Zamówienia i jego przyjęciem przez Dostawcę, uważane są za zaproszenie do
zawarcia umowy i nie wywierają one skutku prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2
i 3 poniżej.
2. Do zawarcia Umowy pomiędzy Borimex a Dostawcą dochodzi z chwilą
przyjęcia przez Dostawcę Zamówienia do realizacji przesłanego przez
BORIMEX. Wszelkie odmienne zastrzeżenia Dostawcy przy przyjęciu
zamówienia nie będą miały zastosowania i nie stanowią części Umowy
Dostawy, chyba że Borimex w sposób wyraźny potwierdzi odmienne ustalenia
na piśmie.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 2 powyżej składane będą w formie
elektronicznej, faksem lub w innej uzgodnionej przez Strony formie, na adres
wskazany przez Dostawcę. W przypadku zmiany adresu elektronicznego lub
numeru faksu oraz innych danych adresowych, Dostawca zobowiązany jest
poinformować BORIMEX o tym fakcie w terminie 7 dni przed planowaną
zmianą.
4. Zamówienie będzie obejmować dane dotyczące:
a) rodzaju i ilości zamawianego Towaru,
b) ceny i terminu realizacji Zamówienia,
c) wymagań specyficznych wykonania np. usługi,
d) przekazania dokumentów towarzyszących Dostawie Towarów,
e) inne istotne elementy Zamówienia.
5. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli zostało potwierdzone przez
Dostawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od
wysłania Zamówienia przez BORIMEX.
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§4
ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DOSTAW
1. Wydanie towaru następuje z chwilą zakończenia rozładunku zamówionego
towaru w miejscu dostawy i po potwierdzeniu na wszystkich egzemplarzach
listu przewozowego zgodności dostawy z potwierdzeniem zamówienia przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Borimex.
2. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów
towarzyszących dostawie:
- identyfikowalny dokument WZ (np. poprzez numer WZ) - musi zawierać
adnotację o numerze zamówienia wystawionego przez BORIMEX (Numer
Zamówienia widnieje w prawym górnym rogu zamówienia ;
- dokument jakościowy – wymagany przez BORIMEX dokument jakościowy
widnieje na zamówieniu w pozycji „wymagane dokumenty”. Dokumentem
jakościowym może być m.in. Deklaracja zgodności z zamówieniem 2.1, Atest
2.2, Świadectwo odbioru 3.1 Świadectwo odbioru 3.2 lub inny dokument
potwierdzający jakość dostarczanych Towarów zawierający:
a)
b)
c)
d)

nazwa, adres Dostawcy (ewentualnie producenta lub dystrybutora),
powiązanie z numerem zamówienia BORIMEX-u,
numer części, opis, numer rewizji, ilość,
wszelkie informacje dotyczące spełnienie wymagań jakościowych jak
również opis niezgodności,
e) informację o żywotności części, czasie i sposobie przechowywania jeśli
występują,
f) oświadczenie o zgodności z wymaganiami z zamówienia,
g) podpis upoważnionego przedstawiciela Dostawcy,
h) certyfikaty z wykonanych procesów specjalnych jeżeli wystąpiły.
3. Dostawca zobowiązuje się nadto dostarczyć inne niezbędne dokumenty
wymagane do wprowadzenia do obrotu, korzystania, konserwacji
i przechowywania tych Towarów zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązek
ten dotyczy także przekazania dokumentu gwarancji.
4. Towary dostarczane będą w opakowaniu zbiorczym odpowiednim dla danego
rodzaju Towaru, gwarantującym bezpieczny i bezszkodowy jego transport
i przechowanie.
5. Dostarczane Towary będą miały znaki identyfikacyjne, numery partii lub inne
znaki seryjne zgodne z towarzyszącymi dokumentami Dostawy.
6. Ryzyko utraty i/lub uszkodzenia towarów przechodzi na Borimex z chwilą ich
wydania.
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§5
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE
1. Dostawca zapewnia i gwarantuje, że wszystkie Towary objęte Dostawą
zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz, że
posiada wszelkie niezbędne pozwolenia, zezwolenia i certyfikaty
umożliwiające wprowadzenie ich do obrotu gospodarczego i wykorzystania
zgodnie z ich przeznaczeniem. Na żądanie BORIMEX, Dostawca przedstawi
wymagane certyfikaty, zezwolenia lub inne dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie powyższych zobowiązań w potwierdzonej przez Dostawcę
za zgodność z oryginałem, kopii
2. Towary dostarczane do BORIMEX podlegają sprawdzeniu w przedmiocie ich
zgodności z Zamówieniem na zasadach określonych poniżej.
a) W przypadku, gdy dostarczone Towary nie zawierają dokumentów
związanych z Dostawą, BORIMEX wezwie Dostawcę do ich
niezwłocznego przesłania pod rygorem odstąpienia od Umowy.
b) Przez „niezgodność” Dostawy rozumiane są w szczególności wszelkie
niezgodności jakościowe i ilościowe dostarczanych Towarów
z przepisami prawa, obowiązującymi normami, postanowieniami
Zamówienia, katalogami oraz oświadczeniami i gwarancjami Dostawcy.
c) W przypadku, gdy dostarczone Towary posiadają wady jawne
(widoczne już w chwili dostawy – np. uszkodzenia opakowań),
BORIMEX zawiadomi o tym niezwłocznie Dostawcę, nie później jednak
niż w terminie 7 dni od dnia odebrania Towaru oraz sporządzi
odpowiedni dokument.
d) W przypadku gdy dostarczone Towary podlegają dalszej odsprzedaży
lub w innej formie przekazaniu osobom trzecim, Dostawca ponosi
odpowiedzialność za wady Towarów także po ich przekazaniu, chyba,
że wady powstały z winy Borimex-u. Dostawca zobowiązany jest do
współpracy z BORIMEX w zakresie roszczeń reklamacyjnych osób
trzecich.
e) W przypadku ujawnienia wady Towaru przez BORIMEX, Dostawca
zobowiązany jest do udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, nie
później niż w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia, zawierającej
propozycje działań zabezpieczających (wymiana, naprawa, dostawa
brakującego Towaru, itd.). Ostateczny wybór propozycji działań należy
do BORIMEX, który w terminie 7 dni powiadomi Dostawcę o swojej
decyzji. Strony ustalą ostateczny termin wywiązania się przez
Dostawcę z w/w roszczeń, nie dłuższy niż 3 dni robocze, od otrzymania
przez niego w/w powiadomienia.
f) Niezależnie od powyższych postanowień, Dostawca zobowiązany jest
do naprawy szkody wyrządzonej BORIMEX i innym Klientom, powstałej
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w związku z wadami dostarczonego Towaru, nieprawdziwymi
oświadczeniami lub gwarancjami. Jednocześnie Dostawca zwalnia
BORIMEX, jej odbiorców i podwykonawców z odpowiedzialności
związanej z wadami dostarczonych przez Dostawcę Towarów,
w szczególności poprzez zwrot lub zapłatę kar, odszkodowań,
poniesionych kosztów, w tym kosztów postępowań sądowych,
administracyjnych. BORIMEX zobowiązany jest do powiadomienia
Dostawcy o wszelkich okolicznościach związanych z powstaniem
odpowiedzialności Dostawcy (postępowania sądowe, inne).
g) W przypadku, gdy Dostawa Towaru nie nastąpi w uzgodnionym
terminie lub gdy Dostawca nie wywiąże się z roszczeń, o których mowa
w ppkt e) BORIMEX uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez
wyznaczania dodatkowego terminu. W przypadku zrealizowania tylko
częściowej Dostawy Towaru BORIMEX-owi będzie przysługiwało prawo
do odstąpienia od pozostałej części Umowy lub odstąpienia od całości
Umowy, jeżeli w ocenie Borimex-u częściowa realizacja Umowy nie
będzie miała znaczenia z punktu widzenia celu Dostawy.
h) Każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w sytuacji,
gdy Dostawca lub BORIMEX wszczęła postępowanie likwidacyjne.

§6
PŁATNOŚCI
1. Zapłata należności Dostawcy nastąpi w terminie 60 dni, od dnia dostarczenia
Towaru do BORIMEX, chyba, że Strony uzgodniły inny termin zapłaty.
2. Zapłata dokonana zostanie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
VAT, zawierającej m.in:
a) Numer faktury,
b) pełną nazwę i adres zamawiającego oraz sprzedającego,
c) numer zamówienia BORIMEX-u którego dotyczy oraz nr WZ,
d) kraj pochodzenia towaru,
e) walutę,
f) cenę jednostkową bez podatku,
g) podstawę opodatkowania (ilość*cena),
h) stawkę i kwotę podatku,
i) kwotę należności do zapłaty,
j) imię nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia faktury,
k) jeśli dotyczy, informację, iż towar podlega wymaganiom ustawy
o koncesji na wykonywanie działalności w zakresie obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologiami
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o której mowa w ustawie
z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
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amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym (Dz.U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.2)
l) w przypadku gdy towar podlega pod przepisy WSK (kontrola eksportu),
kod klasyfikacyjny z listy towarów podwójnego zastosowania, listy
uzbrojenia lub też informację, iż jest nieklasyfikowany,
m) rachunek bankowy, na który ma być dokonana płatność,
n) forma płatności.
3. W przypadku stwierdzenia rozbieżności co do treści faktury, strony powinny
dołożyć wszelkich starań, aby je rozstrzygnąć w terminie umożliwiającym jej
szybką zapłatę przez BORIMEX. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń
BORIMEX-u, bieg terminu zapłaty rozpoczyna się od dnia otrzymania przez
Zleceniodawcę faktury korygującej. W przypadku, gdy w powyższym terminie
rozbieżności nie zostaną rozstrzygnięte, Strony mogą skorzystać
z przysługujących im uprawnień wynikających z niniejszej Umowy oraz
przepisów prawa.
4. Prawo własności do Towarów przechodzi na BORIMEX z chwilą ich odbioru
przez BORIMEX.

§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
swoich zobowiązań zgodnie z niniejszymi OWD oraz przepisami prawa
polskiego.
2. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wykonywać jej obowiązków
wynikających z Umowy z powodu okoliczności pozostających poza kontrolą
Strony, to wówczas takie niewykonanie zobowiązania nie będzie stanowić
naruszenia Umowy. W takiej sytuacji Strona, która nie jest w stanie wywiązać
się ze swojego zobowiązania powinna poinformować drugą Stronę, w celu
umożliwienia Stronom Umowy wspólnego zadecydowania o odpowiednich
środkach zaradczych. Jeżeli Strony nie będą w stanie dojść do porozumienia
w sprawie zmiany Umowy uwzględniającej takie nadzwyczajne okoliczności,
wówczas każda ze Stron może rozwiązać Umowę za 30-dniowym pisemnym
wypowiedzeniem przekazanym drugiej Stronie. Bez uszczerbku dla ogólnego
charakteru tego artykułu, następujące wydarzenia będą traktowane jako
okoliczności pozostające poza kontrolą Strony: trzęsienie ziemi, burza
z piorunami, sztorm, huragan, ogień, eksplozja, brak usług publicznych,
zarządzenia i regulacje rządowe, włączając w to zakazy prowadzenia
działalności gospodarczej, wypowiedzianą i niewypowiedzianą wojnę,
zamieszki.
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3. Rozwiązanie, wypowiedzenie lub wygaśnięcie umowy na podstawie
niniejszych OWD nie zwalnia Stron z realizacji zobowiązań dotyczących
rozpoczętych chyba, że Strony zgodnie postanowią inaczej.

§8
TAJEMNICA POUFNOŚCI, DANE OSOBOWE ORAZ PRAWA AUTORSKIE
1. Strony przewidują, że w trakcie obowiązywania Umowy będą przekazywać
sobie informacje poufne. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony
podkreślają, że informacjami poufnymi są wszelkie informacje w zakresie
formuł i procesów produkcyjnych, w tym także technologie, sposoby produkcji,
zasady organizacji pracy, informacje dotyczące rynków zbytu, organizacji
zbytu, ilości sprzedawanych towarów, jak również warunki handlowe
stosowane przez Strony oraz przekazane przez jedną ze Stron drugiej Stronie
w formie ustnej, w formie zapisu elektronicznego, czy cyfrowego lub na
jakimkolwiek innym nośniku (zwane dalej „Informacjami”).
2. W okresie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu żadna ze Stron nie ujawni,
jakiejkolwiek osobie nieuprawnionej, ani nie użyje i nie wykorzysta dla
jakiekolwiek innego celu niż realizacja ewentualnej współpracy między
Stronami, jakichkolwiek Informacji uzyskanych od Strony, bez uprzedniej
pisemnej zgody Strony udostępniającej Informacje.
3. Strony są odpowiedzialne za zachowanie poufności przez swoich
współpracowników bez względu na stosunek prawny łączący ich ze Stroną,
a w szczególności przez pracowników, zleceniodawców i wykonawców. Każda
ze Stron poinformuje osoby, o których mowa powyżej, o treści niniejszego
zobowiązania do zachowania poufności, w terminie 2 dni od podpisania
Umowy, a w przypadku osób, z którymi współpraca zostanie rozpoczęta po
podpisaniu Umowy - przy zawieraniu umowy z taką osobą.
4. Informacje pozostają własnością Strony ujawniającej. Na podstawie pisemnej
prośby jednej ze Stron druga Strona, której dostarczono Informacje
zobowiązuje się do zwrotu lub/i zniszczenia nośnika na jakim Informacja
została przekazana, bez prawa pozostawiania sobie kopii.
5. Strony zobowiązują się do takiego przechowywania Informacji by uniemożliwić
zapoznanie się z nimi osobom nieuprawnionym.
6. Zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu nie dotyczą Informacji,
których ujawnienie organom sądowym lub administracyjnym lub innym
podmiotom i organom państwowym jest wymagane przez bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa, a także informacji8, które są opublikowane,
znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez naruszenia
postanowień Umowy.
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7. W przypadku, gdy w związku z wykonaniem Umowy niezbędne jest
przetwarzanie przez Dostawcę danych osobowych, których administratorem
jest BORIMEX, na żądanie BORIMEX, Dostawca zobowiązany będzie do
zawarcia z BORIMEX odrębnej umowy precyzującej prawa i obowiązki Stron
w tym zakresie, do której zastosowanie znajdą postanowienia niniejszych
OWD.
8. Dostawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe, o których mowa w pkt
7 powyżej wyłącznie w celu należytego wykonania swoich zobowiązań
wynikających z zawarcia Umowy oraz w zakresie, w jakim należyte wykonanie
Umowy byłoby niemożliwe bez przetwarzania danych osobowych. Dostawca
zobowiązany jest do przestrzegania oraz do przedsięwzięcia środków
zabezpieczających dane osobowe, zgodnie z wymaganiami określonymi przez
przepisy prawa polskiego. W zakresie przestrzegania tych przepisów,
Dostawca odpowiada jak administrator danych.
9. Dostawca oświadcza, że wszelkie prawa (w szczególności prawa autorskie
i prawa własności przemysłowej) do wszelkich materiałów przekazywanych
Dostawcy przez BORIMEX, w szczególności prawa do Projektu, przysługiwać
będą wyłącznie BORIMEX i zostaną wykorzystane przez Dostawcę wyłącznie
w celu należytego wykonania Zamówienia.
10. Dostawca oświadcza, że dostarczone Towary są wolne od wszelkich roszczeń
osób trzecich z tytułu naruszenia patentu, wzoru, znaku towarowego, praw
autorskich lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Dostawca ponosi
odpowiedzialność, zwalnia i zabezpieczy BORIMEX przed wszelkimi
roszczeniami, postępowaniami, zobowiązaniami, stratami, szkodami, kosztami
wynikającymi lub mogącymi wyniknąć w związku z naruszeniem praw osób
trzecich w wyniku dostarczenia Towarów.

§9
KLAUZULA SALWATORYJNA
Ewentualna nieważność poszczególnych postanowień ogólnych warunków
umów nie powoduje nieważności pozostałych postanowień oraz porozumień.
Nieważne postanowienia zastąpione zostają postanowieniami ważnymi,
najbardziej
odpowiadającymi
celowi
gospodarczemu
postanowień
nieważnych.
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OGÓLNE WARUNKI DOSTAW
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawem właściwym dla niniejszych OWD jest prawo polskie. We wszelkich
sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWD zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe na tle obowiązywania niniejszych OWD podlegają
jurysdykcji sądów polskich, a właściwym miejscowo będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby BORIMEX-u.
3. Niniejsze OWD obowiązują od dnia 01 września 2013r. i są opublikowane na
stronie internetowej www.borimex.pl, jak również dostępne w siedzibie
BORIMEX-u w Borowej 110A, 39-305 Borowa. BORIMEX oświadcza, że
wszelkie zmiany niniejszych OWD, będą obowiązywać nie wcześniej niż po
upływie 7 dni od ich opublikowania na stronach www.borimex.pl i zobowiązuje
się każdorazowo umieścić na tych stronach informację o dacie, od której
obowiązują zmiany.
4. Niniejsze OWD sporządzone zostały w 2 wersjach językowych: polskiej,
angielskiej. W przypadku niejasności, obowiązuje polska wersja językowa.
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