Ogólne warunki zakupów 10/03
ENPOL Sp. z o.o.
A. Udzielenie zlecenia
1. Zamawiamy jedynie na warunkach zakupów podanych poniŜej, równieŜ wtedy, kiedy podczas
stałych kontaktów handlowych odniesienie do tych warunków nie będzie miało wyraźnie miejsca.
Sprzeciwiamy się zmianie tych warunków, w szczególności odmiennych lub dodatkowych
warunków handlowych dostawcy. Nasze milczenie na potwierdzenie zamówienia, które wskazuje
na odmienne lub dodatkowe warunki handlowe nie stanowi zgody. Warunki takie są niewaŜne w
stosunku do nas równieŜ w ramach wykonywania zlecenia. Co więcej, dostawca akceptuje nasze
warunki zakupów w ramach wykonywania zlecenia. KaŜda zmiana naszych warunków zawarta w
potwierdzeniu zlecenia jest oceniana jako odrzucenie naszego zlecenia. JeŜeli pomimo tego
dostawa będzie wykonana, oznacza to zgodnie z powyŜszym przyjęcie naszych warunków
zakupów.
2. Dostawca ma obowiązek potwierdzić nasze zamówienie bezzwłocznie. Do tego celu powinien być
uŜywany nasz formularz: „ Przyjęcie zamówienia”. JeŜeli potwierdzenie nie wpłynie do nas w
przeciągu 8 dni, to zastrzegamy sobie bezpłatne anulowanie zamówienia.
3. Zmienione lub dodatkowe świadczenia, które w pojedynczym przypadku prowadzą do nadwyŜki
wynagrodzenia w kwocie ponad 500,00 EURO, muszą zostać pisemnie zatwierdzone przez nasz
oddział zakupów. Nasz koordynator budowy nie posiada umocowania do reprezentacji.
B. Ceny, zakres dostaw względnie zakres świadczeń
1. Uzgodnione ceny są cenami stałymi i obowiązują niezaleŜnie od podanego przez nas miejsca
odbioru włącznie z pakowaniem i wszystkimi kosztami dodatkowymi. O ile nic innego nie zostanie
ustalone, miejscem odbioru jest przedsiębiorstwo EISENMANN Maschinenbau GmbH & Co. KG.
Stacją kolejową i przesyłkową jest Böblingen.
2. Wszystkie świadczenia niezbędne dla wykonywanej bez zarzutu dostawy lub bez zarzutu
przeprowadzonego montaŜu lub produkcji bez zarzutu naleŜą równieŜ wtedy do zakresu
świadczenia dostawcy, jeŜeli nie zostaną wyraźnie wymienione w umowie.
3. Roszczenie o wynagrodzenie za zmienione lub dodatkowe świadczenia, wszystko jedno w oparciu
o jaką podstawę prawną, jest wykluczone, jeŜeli dostawca nie zapowie Ŝądania wynagrodzenia
przed wykonaniem zlecenia. Zapowiedź moŜe w konkretnym przypadku -przy uwzględnieniu
zwyczaju prawnego oraz zasad współŜycia społecznego - okazać się zbędna np. wtedy, kiedy
roszczenie o wynagrodzenie jest oczywiste lub ma miejsce przypadek nie cierpiący zwłoki. W
przypadku zmienionych świadczeń w ramach ewentualnego roszczenia o wynagrodzenie powinny
zostać uwzględnione świadczenia mniej i bardziej wartościowe. Oprócz tego, ewentualne
roszczenie o wynagrodzenie zostaje określone w oparciu o ceny świadczenia umownego.
4. W przypadku dostarczenia przez nas w ramach instalacji lub montaŜu niezbędnego materiału w
celu wykonania świadczenia przez dostawcę, świadczenie dostawcy obejmuje takŜe rozładowanie
cięŜarówki jak równieŜ transport z placu składowego części urządzenia do miejsca montaŜu. Do
zakresu świadczenia w ramach instalacji, konserwacji lub montaŜu naleŜy takŜe typowa dla danej
branŜy dokumentacja.
5. JeŜeli przedmiotem zlecenia są badania, konstrukcje, prace rozwojowe, projekty lub podobne
świadczenia, to dostawca jest zobowiązany przekazać wszystkie wyniki, w szczególności rysunki
konstrukcyjne i produkcyjne a takŜe dokumentację, podręczniki uŜytkownika itd. W przypadku
sporządzania oprogramowania komputera do zakresu świadczenia naleŜą w szczególności
dostawa oprogramowania w formie programu finalnego i źródłowego. Ma to równieŜ zastosowanie
do dokumentacji dotyczącej sporządzania i zastosowania programu.
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C. Terminy dostaw, kary umowne
1. Terminy podane w naszych zamówieniach są terminami dotyczącymi rozpoczęcia dostawy i jej
zakończenia, są wiąŜące i powinny zostać zachowane.
2. JeŜeli dostawca dopuszcza się zwłoki, to mamy prawo, niezaleŜnie od innych roszczeń
odszkodowawczych i o ile nic innego nie zostało zawarte w umowie, Ŝądać zapłaty kary umownej
w wysokości 1% wartości zlecenia za kaŜdy rozpoczęty tydzień zwłoki, maksymalnie jednak w
wysokości 5 % wartości zlecenia. ZastrzeŜenia kary umownej moŜemy dochodzić jeszcze do
ostatniej zapłaty dokonanej w ramach stosunku umownego, co najmniej jednak w ciągu 14 dni od
momentu przyjęcia wykonania.
3. JeŜeli przed lub po wymagalności płatności istnieją wątpliwości za które odpowiedzialny jest
dostawca w zakresie jego zdolności bądź gotowości do wykonania świadczenia, poniewaŜ w
szczególności dostawca juŜ teraz zapowiada, Ŝe nie jest w stanie lub nie chce wykonać
świadczenia w terminie, a my jesteśmy zainteresowani wyjaśnieniem tego stanu, to mamy prawo
przed lub po wymagalności płatności wyznaczyć mu termin celem wyjaśnienia lub przedstawienia
dowodu jego zdolności lub gotowości do spełnienia świadczenia. Po bezskutecznym upływie
terminu moŜemy Ŝądać przy odpowiednim zastosowaniu skutków prawnych przepisu art. 493 § 1
KC naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania albo od umowy odstąpić.
Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia dodatkowych roszczeń.
D. Dostawa i przejście ryzyka; dotrzymanie przepisów o zapobieganiu wypadkom i przepisom
zakładowym; siła wyŜsza
1. Do dostawy naleŜy dołączyć przygotowany przez nas formularz dotyczący pokwitowania
dostawy. W przypadku bezpośredniej przesyłki do naszych klientów naleŜy uŜyć neutralnego
pokwitowania dostawy i przekazać nam do kontroli rachunkowej zawiadomienie o przesyłce
podpisane przez przewoźnika.
2. Przy umowach sprzedaŜy korzyści i cięŜary przechodzą na nas z chwilą wydania towaru zgodnie
z art. 548 § 1 KC w podanym przez nas miejscu odbioru; w przypadku umów o dzieło dopiero po
jego odebraniu.
3. W przypadku prowadzenia prac instalacyjnych lub montaŜowych na placu budowy klienta lub u
nas dostawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów o zapobieganiu
wypadkom a takŜe innym znanym mu zakładowym oraz innym przepisom. W szczególności jest
on zobowiązany do przestrzegania naszej instrukcji: „Dodatkowe warunki i przepisy dla obcych
firm
wprowadzonych na teren zakładowy firmy EISENMANN”. Dostawca ma obowiązek
zaznajomić się sam z treścią ogłoszonych przepisów.
4. Walki pomiędzy pracownikami i pracodawcami , urzędowe ingerencje, zakłócenia pracy zakładu,
trudności w zaopatrzeniu materiałami lub dostawy energii elektrycznej lub inne nieprzewidywalne,
niezwyczajne i nie dające się uniknąć oraz niezawinione okoliczności, kaŜdorazowo obojętnie, czy
okoliczności te wystąpią u nas czy u osób trzecich (np. u naszych klientów), zwalniają nas na
okres ich trwania od obowiązku odbioru przesyłki/ odbioru świadczenia. Jesteśmy zobowiązani do
poinformowania dostawcy niezwłocznie o ich wystąpieniu i przypuszczalnego trwania takich
okoliczności. JeŜeli z powodu tych okoliczności wykonanie umowy stanie się dla nas niemoŜliwe
lub z gospodarczego punktu widzenia nie będzie moŜna domagać się od nas jej spełnienia, to w
takim przypadku jesteśmy uprawnieni do wymówienia umowy w trybie nadzwyczajnym.
Roszczenia zleceniodawcy do momentu wykonania świadczenia podlegają reŜimowi przepisu art.
644 KC. Dodatkowe roszczenia nie istnieją. Przysługujące nam ustawowe roszczenia nie są tym
dotknięte.
E. Wydanie rachunku, warunki zapłaty
1. Rachunek powinien zostać przesłany nam w dwóch egzemplarzach po wysłaniu przesyłki.
Niedopuszczalnym jest dołączenie rachunku do przesyłki. W rachunku powinny znajdować się
wszystkie daty zamówień. Częściowe rachunki są jedynie moŜliwe, o ile zostały zamówione
dostawy częściami.

Strona 2 z 6

2. Zapłata następuje, o ile nic innego nie zostanie uzgodnione, po 14 dniach z 3% skontem lub po 90
dniach neto. Bieg terminu zapłaty rozpoczyna się w momencie wpłynięcia rachunku, najwcześniej
jednak w momencie odbioru dostawy lub świadczenia ale nie przed wpłynięciem uzgodnionego
zabezpieczenia.
3. Na wypadek reklamacji jesteśmy uprawnieni wstrzymać zapłatę rachunku w odpowiedniej
wysokości aŜ do pełnego wyjaśnienia i równieŜ po tym okresie potrącić skonto zgodnie z nr 2 od
zatrzymanej sumy.
4. Zaliczki bądź potrącenia wymagają zawarcia odrębnego porozumienia i powinny zostać
zabezpieczone przez dostawcę przez bezterminowe i pisemnie udzielone poręczenie bankowe, w
którym poręczyciel jest odpowiedzialny jak wspólnik solidarny zgodnie ze wzorem – EISENMANN.
Poręczenie podlega prawu polskiemu. Właściwym sądem pierwszej instancji jest sąd w
Warszawie.
F. Wady; oględziny
1. Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania w ramach dostaw lub świadczeń uznanych reguł
techniki, obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i uzgodnionych danych technicznych,
wymiarów, cięŜarów a takŜe innych właściwości. Wykonane na podstawie rysunków lub wzorów
produkty, projekty itd. muszą odpowiadać uprzednim ustaleniom. JeŜeli zamówienie nie zawiera
Ŝadnych dodatkowych wymagań , dostawy i świadczenia w szczególności o jakości przyjętej w
handlu i, o ile istnieją DIN -, VDE-, VDI lub podobne do nich narodowe lub wspólnotowe normy,
mają zostać wykonane w zgodności z powyŜszymi normami. Powinny być wykonane w
szczególności w taki sposób, aby odpowiadać ustawowym przepisom w podanym przez nas
miejscu odbioru dostaw i świadczeń lub podanemu przez nas ostatecznemu miejscu
przeznaczenia naszych dostaw/ świadczeń dla naszych klientów, w szczególności w zakresie
technicznych środków pracy, zapobiegania wypadkom, ochronie miejsca pracy, niebezpiecznych
materiałów, ochronie przeciwko emisjom, ochronie wód i prawu o odpadach. Wolność od wad
prawnych obejmuje równieŜ podane przez nas ostateczne miejsce przeznaczenia.
2. Dostawca jest zobowiązany do sprawdzenia naszych planów, rysunków i innych danych
dotyczących wykonania świadczenia lub dostarczonych przez nas materiałów i części
budowlanych lub świadczeń innych dostawców, o ile go dotyczą, pod względem kompletności,
poprawności i przydatności na przewidywany cel. JeŜeli istnieją wątpliwości, dostawca ma
obowiązek poinformować nas o nich niezwłocznie w formie pisemnej. W przypadku zaniechania
tego obowiązku, ponosi w stosunku do nas odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
3. JeŜeli Ŝądamy ponownego wykonania, to mamy prawo wyboru rodzaju wykonania takŜe w ramach
umów o dzieło. Ponadto, przysługuje nam prawo do samodzielnego wykonania równieŜ przy
umowach sprzedaŜy.
4. Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia oddania
dzieła (art. 646 KC).
5. Jesteśmy uprawnieni do oglądania przebiegu produkcji/ wytwarzania
towarzystwie naszego klienta).

u dostawcy (równieŜ w

G. Potrącenie z tytułu wad i zabezpieczeń
Do momentu przedawnienia naszych roszczeń z tytułu rękojmi mamy prawo do potrącenia z tytułu
wad w wysokości 10% ceny umowy. JeŜeli nasz dostawca stanie się niewypłacalny przed
dokonaniem ostatniej płatności, przysługuje nam – niezaleŜnie od innych praw – aŜ do momentu
przedawnienia naszych roszczeń z tytułu rękojmi – roszczenie o dodatkowe potrącenie z tytułu
zabezpieczeń na zabezpieczenie naszych roszczeń z tytułu rękojmi w wysokości dalszych 20%
ceny umowy. Potrącenie z tytułu wad jak równieŜ potrącenie z tytułu zabezpieczeń moŜe zostać
zastąpione przez dostawcę bezterminowym i pisemnie udzielonym poręczeniem bankowym, w
którym poręczyciel jest odpowiedzialny jak wspólnik solidarny zgodnie ze wzorem – EISENMANN.
Rozdział E nr 4 zdania 2 i 3 ma odpowiednie zastosowanie.
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H. Odpowiedzialność producenta
JeŜeli będą w stosunku do nas dochodzone roszczenia oparte na prawie polskim lub prawie
zagranicznym, to dostawca ma obowiązek zwolnienia nas z roszczeń odszkodowawczych osób
trzecich, jeŜeli ponosi odpowiedzialność za błędy, które doprowadziły do tej odpowiedzialność. W
tym zakresie dostawca ma równieŜ obowiązek zwrócić te nadkłady, które wynikają w związku z
przeprowadzoną przez nas akcją wycofania produktów lub podjęcia innych środków
zapobiegawczych lub mających na celu usunięcie szkody.
I.

Cesja wierzytelności, podwykonawca

1. Roszczenia z tytułu dostaw lub świadczeń mogą zostać scedowane na osoby trzecie jedynie za
naszą zgodą. Jesteśmy zobowiązani do wydania zgody, jeŜeli dostawca udzieli jego dostawcom
przedłuŜone prawo własności lub odstąpi roszczenia swojemu bankowi celem zabezpieczenia i
nowy wierzyciel zobowiąŜe się zwolnić nas z roszczeń dostawcy (lub jego administratora) i
przekaŜe przy zapłacie roszczenia pisemnie udzielone poręczenie renomowanego i uznanego
duŜego banku polskiego, w którym poręczyciel jest odpowiedzialny jak wspólnik solidarny.
2. Dostawca jest zobowiązany do wypełnienia jego obowiązków z umów zawartych z nami w
zasadzie przy pomocy własnego przedsiębiorstwa i jego własnych pracowników. ZaangaŜowanie
podwykonawców jest dopuszczalne jedynie za naszą zgodą.
K. Materiał własny
1. Pozostajemy właścicielami własnych materiałów/ części, które powinny być składowane przez
dostawcę w sposób oddzielny i wykorzystywane tylko w ramach naszego zlecenia. W przypadku
jego uszkodzenia lub straty dostawca odpowiada równieŜ, jeŜeli nie ponosi winy.
2. Przetwarzania przez dostawcę będą wykonywane dla nas. JeŜeli rzecz naleŜąca do nas zostanie
poddana przetworzeniu z innymi przedmiotami, ma zastosowanie przepis art. 192 KC. JeŜeli
dostawca wytworzy w wyniku przetwarzania nową rzecz ruchomą i stanie się jej właścicielem,
wówczas jest zobowiązany do ustanowienia dla nas współwłasności nowej rzeczy w stosunku
wartości naszej rzeczy do innych poddanych przetworzeniu przedmiotów w chwili dokonania
przetworzenia.
3. JeŜeli rzecz naleŜąca do nas zostanie połączona z innymi przedmiotami, które do nas nie naleŜą,
to wtedy nabywamy współwłasność w odniesieniu do nowej rzeczy w stosunku wartości naszej
rzeczy do innych połączonych przedmiotów w momencie połączenia. O ile połączenie odbywa się
w ten sposób, Ŝe rzecz dostawcy traktowana jest jako rzecz główna, to ustalamy, Ŝe dostawca
ustanowi dla nas proporcjonalnie do naszego wkładu współwłasność powstałej w wyniku
połączenia rzeczy; dostawca ma obowiązek przechowywania dla nas współwłasności. PowyŜsze
regulacje mają odpowiednie zastosowanie, jeśli dostawca pomiesza naleŜącą do nas rzecz z
innymi przedmiotami.
4. Dostawca ubezpieczy rzeczy, których jesteśmy właścicielami lub współwłaścicielami włącznie z
rzeczami powstałymi w wyniku przeróbki przeciwko szkodom materialnym, utraty itd.
L. Dochowanie tajemnicy, prawo własności, prawo uŜytkowania
1. Dostawca jest zobowiązany zachować poufność a takŜe nie wykorzystywać do celów własnych
informacji, które zostały mu przekazane jak równieŜ wiedzę, którą pozyskał w ramach
wykonywania zlecenia takŜe po jego zakończeniu.
2. Wszystkie przedmioty, w szczególności modele, narzędzia, wzorce, rysunki, plany lub dokumenty
innego rodzaju, które zostały przekazane dostawcy, pozostają naszą własnością. Dostawca ma
obowiązek dochowania tajemnicy w odniesieniu do tych przedmiotów i do wydania nam tych
dokumentów bezpłatnie na nasze kaŜdorazowe Ŝądanie. Dostawcy nie wolno jest przekazywać
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tych przedmiotów osobom trzecim ani do wglądu ani w inny sposób, ani powielać, ani wreszcie
uŜywać do własnych celów.
3. To samo dotyczy formy, narzędzi lub innych urządzeń lub środków pomocniczych celem
produkcji przedmiotów objętych zleceniem o dostawę, które zostaną wyprodukowane według
takich dokumentów lub w całości lub częściowo na nasz koszt. Uzgadniamy, Ŝe wymienione wyŜej
przedmioty przechodzą na naszą własność (o ile z ich zapłatą zostało ustalone wynagrodzenie) i,
Ŝe przedmioty te będą przechowywane dla nas bezpłatnie i stosownie do ich stanu. JeŜeli
przedmioty te zostaną opłacone przed ich wykonaniem, to zgodnie z powyŜszą regulacją
nabywamy własność produktu półobrobionego.
4. Dostawca zobowiązuje się podane w ust. 2 i 3 i stanowiące naszą własnością przedmioty
ubezpieczyć od szkód materialnych, utraty itd.
5. W przypadkach B nr 5 mamy wyłączne, czasowo i przestrzenie nieograniczone prawo do
uŜytkowania wyników w dowolny sposób. O ile będzie to konieczne, jesteśmy uprawnieni do
rejestracji praw ochronnych. JeŜeli dostawca uŜywa standardowego oprogramowania
komputerowego dla swoich dostaw lub świadczeń, to mamy wyłączne, czasowo i przestrzennie
nieograniczone prawo do uŜywania tego oprogramowania komputerowego co najmniej w
ustawowo określonym zakresie. Jesteśmy w szczególności uprawnieni do uŜywania takiego
oprogramowania nie tylko w sposób ograniczony do poszczególnych systemów i udzielania
naszym klientom zwykłego prawa ich uŜytkowania.
M. Niewypłacalność
Jesteśmy uprawnieni do wymówienia umowy w trybie nadzwyczajnym, jeŜeli dostawca popadnie
w kłopoty gospodarcze, w szczególności, kiedy zostanie złoŜony wniosek o ogłoszenie
postępowania upadłościowego. Wynagrodzenie dostawcy zostanie obliczone odpowiednio do
przepisu art. 644 KC. W przypadku wymówienia w trybie nadzwyczajnym moŜemy dochodzić
odszkodowania zamiast Ŝądania świadczenia.
N. Miejsce wykonania, właściwość miejscowa sądu i prawo mające zastosowanie
1. Miejscem wykonania jest miejsce, do którego przedmiot dostawy ma zgodnie ze zleceniem zostać
dostarczony lub miejsce, w którym świadczenie ma zgodnie ze zleceniem zostać spełnione. JeŜeli
nic innego nie zostanie ustalone, miejscem wykonania jest siedziba firmy EISENMANN
Maschinenbau GmbH & Co. KG, Tübinger Strasse 81, 71032 Böblingen, Deutschland/ Niemcy.
2. W przypadku sporów mogących powstać na podstawie lub wyniknąć ze stosunku prawnego,
sądem pierwszej instancji miejscowo właściwym będzie sąd w Warszawie.
3. Stosunek umowny podlega prawu polskiemu. Stosowanie prawa sprzedaŜy UN jest wykluczone.
Do umowy, której przedmiotem jest dostarczanie przedmiotów mających zostać
wyprodukowanych lub wytworzonych stosuje się przepisy umowy o dzieło KC.
O. Nieskuteczność
JeŜeli poszczególne części tych warunków zakupów staną się nieskutecznymi z mocy ustawy lub
odrębnej umowy, to nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych postanowień.
Uzupełniające postanowienia dotyczące przekazania do uŜytkowania dźwigów, dźwignic lub
innych technicznych środków pomocniczych

W przypadku własnego personelu dostawca zobowiązuje się przesłać przy pomocy swoich
pomocników, którym powierzył wykonanie zobowiązania, przedmioty lub towary, które mają zostać
podnoszone i transportowane, w sposób zgodny z przepisami na miejsce przez nas podane a takŜe
prowadzić nadzór zwierzchni. W tym teŜ zakresie chodzi o umowę o dzieło. Umowa o dzieło istnieje
równieŜ wtedy, jeśli dostawca ma obowiązek zamontowania lub zdemontowania przyrządów.
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Dostawca ma obowiązek zawarcia ubezpieczenia na wypadek choroby o sumie ubezpieczenia w
wysokości co najmniej 1 miliona EUR a takŜe w wypadku posługiwania się własnym personelem
ubezpieczenia na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej 250.000,- EUR, kaŜdorazowo od
szkód na zdrowiu, szkód materialnych a takŜe od spowodowanych przez nie szkód majątkowych.
Zapłata oddzielnego wynagrodzenia za te usługi wchodzi tylko wtedy w rachubę, jeŜeli zostanie z
nami uzgodniona. Jesteśmy w kaŜdym czasie uprawnieni do Ŝądania przedstawienia nam dowodu o
ochronie ubezpieczeniowej a takŜe do wglądu w umowy ubezpieczenia.
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