Ogólne warunki zakupu towarów obowiązujące w Spółce GEKOPLAST S.A.
z siedzibą
w Krupskim Młynie przy ul. Krasińskiego 13
1. Użyte w Ogólnych warunkach sprzedaży towarów pojęcia oznaczają:
a) Kupujący – spółka Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie, zarejestrowaną w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000357223.
b) Sprzedający – osoba fizyczna, prawna, inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną
zawierająca z Kupującym umowę dostawy lub umowę sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, poz. 16, nr 93 z późn. zm), dalej K.c., niebędąca konsumentem w
rozumieniu art. 221 K.c.
c)

Umowa – umowa sprzedaży bądź umowa dostawy w rozumieniu K.c.

d) Towar – rzeczy ruchome, w tym wszelkie surowce, materiały, urządzenia, półprodukty, produkty, inne
przedmioty zamówione przez Kupującego
e) Zamówienie – oświadczenie woli złożone imieniem Kupującego przez osobę do tego uprawnioną
skierowane do Sprzedającego, zawierające wolę zawarcia umowy sprzedaży lub dostawy.
2. Niniejsze Ogólne warunki zakupu towarów zwane dalej OWZ, stanowią integralną część Umowy i wiążą
Sprzedającego, jeżeli zostały dostarczone Sprzedającemu przed zawarciem Umowy, w szczególności wraz z
zapytaniem ofertowym, bądź zamówieniem.
3. Niniejsze ogólne warunki zakupu znajdują zastosowanie do każdej Umowy zawieranej pomiędzy Kupującym,
a Sprzedającym, bez względu na formę jej zawarcia, w szczególności zawieranych w ramach trybu składania
zamówień lub programu zamówień. Zamówienia składane są Sprzedającemu w formie pisemnej lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienie określa w szczególności rodzaj zamawianego towaru,
ilość, wymiary, ciężar, kolor i inne elementy charakteryzujące Towar, jak i warunki realizacji Umowy
określone w pkt 11 OWZ.
4. Z zastrzeżeniem pkt 8 OWZ umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia
Sprzedającego przyjęcia Zamówienia, złożonego w formie pisemnej bądź za pośrednictwem poczty
elektronicznej, o treści wskazanej w przyjętym Zamówieniu. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest
równoznaczne z akceptacją OWZ. Zamówienia mogą być przyjmowane wyłącznie bez jakichkolwiek
zastrzeżeń, zmian bądź modyfikacji Sprzedającego. Jakakolwiek zmiana wprowadzona w stosunku do
Zamówienia nie wiąże Kupującego i jest traktowana jako nowa oferta bez względu na zakres zmian. W takim
przypadku do zawarcia Umowy dochodzi jedynie wówczas, gdy Kupujący potwierdzi Sprzedającemu
pisemnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej realizację takiego Zamówienia.
5. Każda modyfikacja zamówienia wymaga formy pisemnej lub za pośrednictwem formy elektronicznej.
6. Kupujący zastrzega sobie prawo do modyfikacji ilości i terminów podanych na zamówieniu na każdym etapie
jego realizacji.
7. Sprzedający jest zobowiązany w terminie 48 godzin od daty otrzymania zamówienia do oświadczenia
Kupującemu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy Zamówienie przyjmuje, czy
odmawia jego przyjęcia.
8. W przypadku braku jakiejkolwiek odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt 7 OWZ poczytuje się za przyjęcie
Zamówienia bez jakichkolwiek uwag.

9. Wszelkie zastrzeżenia i zmiany dotyczące Zamówienia zgłoszone przez Sprzedającego po przyjęciu
Zamówienia do realizacji będą wiążące dla Kupującego wyłącznie w przypadku pisemnej pod rygorem
nieważności zgody upoważnionej do reprezentacji Kupującego osoby.
10. Osobami wyłącznie uprawnionymi do składania Sprzedającym Zamówień są osoby zatrudnione w Dziale
Zakupów Kupującego oraz osoby uprawnione do reprezentowania Kupującego z mocy prawa. Zamówienia
złożone przez jakiekolwiek inne osoby są dla Kupującego niewiążące, a w takim przypadku w razie realizacji
takiego Zamówienia Kupujący jest uprawniony do zwrotu Sprzedającemu towaru na koszt Sprzedającego.
11. Warunki realizacji Umowy, w tym termin, miejsce, sposób dostawy i opakowania Towarów, warunki
płatności ceny, a w szczególności termin, sposób zapłaty oraz waluta płatności, konieczność i koszty
ewentualnego ubezpieczenia Towaru, moment przejścia ryzyka przypadkowej utraty bądź uszkodzenia
Towaru na Kupującego, wymagane zabezpieczenie płatności, wymagane dokumenty i inne warunki
każdorazowo wynikają z treści Umowy. Strony mogą oznaczać w/w warunki poprzez wskazanie stosownych
warunków Incoterms opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Jeżeli z treści Umowy nie
wynika nic innego przyjmuje się, że:
a) koszty transportu do miejsca wskazanego w przyjętym zamówieniu, opakowania, ubezpieczenia Towaru,
dokonania odpraw celnych i innych niezbędnych postępowań ponosi Sprzedający i to on jest zobowiązany do
przeprowadzenia wszystkich niezbędnych postępowań związanych z importem i eksportem towarów,
b) w przypadku gdy Kupujący ma odebrać towary w siedzibie Sprzedającego ryzyko przypadkowej utraty i
uszkodzenia towarów przechodzi na Kupującego z chwilą odebrania towarów. W przypadku gdy towary mają
zostać dostarczone przez Sprzedającego do miejsca wskazanego w Umowie ryzyko utraty i uszkodzenia
towarów przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia towarów do miejsca dostawy wskazanego w
Umowie.
c) termin płatności ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia i liczony od daty doręczenia
Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, bądź innego stosownego rachunku, przy czym Kupujący
nie jest zobowiązany do uiszczenia ceny przed dokonaniem odbioru towarów zgodnie z postanowieniami
OWZ.
d) Sprzedający przyjmując Zamówienie zobowiązuje się do rygorystycznego przestrzegania wszystkich
warunków Umowy, w tym terminów realizacji Zamówienia i ilości zamówionych Towarów zgodnie z treścią
przyjętego do realizacji Zamówienia. Sprzedający jest zobowiązany do pisemnego informowania Kupującego
o wszelkich okolicznościach uniemożliwiających lub utrudniających realizację Zamówienia zgodnie z jego
treścią.
12. W przypadku jakiegokolwiek opóźnienia Sprzedającego w realizacji złożonego mu Zamówienia, w
szczególności w przypadku opóźnienia w dostawie zamówionych przez Kupującego Towarów, Kupujący jest
uprawniony do odstąpienia od Umowy w zależności od swojej decyzji w części lub w całości, w tym wyłącznie
od niezrealizowanej części Umowy, przy czym odstąpienie możliwe jest w terminie 90 dni od daty upływu
terminu realizacji takiego zobowiązania.
13. O ile treść Zamówienia wprost nie stanowi inaczej Sprzedający jest zobowiązany do odpowiedniego
opakowania Towaru na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. Opakowanie Towaru winno uwzględniać
sposób jego transportu i zabezpieczać Towar przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W każdym przypadku do
Towarów muszą być załączone wszelkie dokumenty wskazane w Zamówieniu, Umowie, dokumenty żądane
przez Kupującego lub których konieczność dołączenia wynika z obowiązujących przepisach prawa, a w
szczególności : faktura ze wskazanym w treści numerem zamówienia, atest dla Towaru i dowód dostawy.
Kupujący wymaga wskazania na liście przewozowym numeru Zamówienia nadanego przez Kupującego.
14. Zamówienie uznaje się za zrealizowane, jeżeli zamówione Towary odpowiadające pod względem jakości
treści Umowy, zostały dostarczone w ilości, w sposób i miejsce wskazane w Zamówieniu wraz ze wszystkimi
dokumentami wymaganymi w Zamówieniu, Umowie lub niniejszym OWZ. W przypadku odbioru częściowego

zamówienie nie jest uznane za zrealizowane, chyba że strony postanowią odmiennie, przy czym takie
uzgodnienie będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.
15. Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru towaru w całości, jeżeli towar nie został dostarczony w
ilości wskazanej w zamówieniu (braki ilościowe) lub towar jest wadliwy (braki jakościowe) lub nie
dostarczono wraz z towarem wszystkich dokumentów wymienionych w treści zamówienia, Umowy,
niniejszego OWZ oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, jak i w innych przypadkach
przewidzianych prawem. W takich przypadkach Kupujący może także dokonać odbioru częściowego.
Sprzedający bez względu na to, czy Kupujący odebrał towar jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w
terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji od Kupującego, do dostarczenia Kupującemu na własny koszt
brakującej ilości towarów, brakujących dokumentów, bądź dokonać na własny koszt wymiany wadliwych
towarów na towary wolne od wad albo usunąć na własny koszt zaistniałe wady. Za wadliwość Towaru strony
uznają w szczególności niezgodność Towaru z wymogami jakościowymi wskazanymi w Zamówieniu, a także
niezgodność Towaru z europejskimi normami użytkowania i bezpieczeństwa. Dokonanie przez Kupującego
odbioru Towaru nie zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności z tytułu wad Towaru.
16. W przypadku braków ilościowych, o których mowa w pkt 17 OWZ Sprzedający jest zobowiązany uzgodnić
dokładny termin dostawy brakujących Towarów z upoważnioną ze strony Kupującego osobą zatrudnioną w
dziale zakupów Kupującego lub inną osobą uprawnioną do reprezentacji Kupującego.
17. W przypadku dostarczenia na rzecz Kupującego Towaru w ilości większej niż wskazana w Umowie, nadmiar
Towaru będzie w zależności od decyzji Kupującego po uprzednim poinformowaniu Sprzedającego albo
zwracany (odsyłany) na koszt i ryzyko Sprzedającego, bądź też magazynowany na koszt Sprzedającego w
pomieszczeniach Kupującego , lub w wynajętym na koszt Sprzedającego magazynie zewnętrznym aż do czasu
odbioru towaru przez sprzedającego. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za Towar dostarczony w ilości
większej niż zamówiona.
18. W każdym przypadku wykrycia przez Kupującego jakichkolwiek wad towarów, w tym niewykrytych przy
odbiorze Towarów, Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania informacji od Kupującego, wedle wyboru Kupującego do dokonania na własny koszt wymiany
wadliwych towarów na towary wolne od wad albo usunięcia na własny koszt zaistniałych wad.
19. W przypadku nieuczynienia przez Sprzedającego zadość roszczeniom Kupującego zgłoszonym w związku z
brakami ilościowymi lub jakościowymi dostarczonego Towaru w terminach wynikających z OWZ Kupujący
jest uprawniony do zlecenia wykonania obciążających Sprzedającego obowiązków podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Sprzedającego bądź do odstąpienia od Umowy w części lub w całości, w tym wyłącznie od
niezrealizowanej części Umowy, w ramach której dokonano dostawy reklamowanego Towaru. W takim
przypadku Kupujący jest również uprawniony do odstąpienia od wszelkich innych Umów zawartych ze
Sprzedającym, a niezrealizowanych do tej pory, przy czym odstąpienie może zostać złożone w terminie 90
dni od daty bezskutecznego upływu terminu do wykonania przez Sprzedającego obciążających go
obowiązków. W/w postanowienie stosuje się również w przypadku gdy wymiana Towaru na niewadliwy lub
jego naprawa nie będzie możliwa.
20. Kupujący jest uprawniony do zgłaszania reklamacji w zakresie niezgodności towaru z Umową jak również w
zakresie wad prawnych towaru w terminie 30 dni od dnia wykrycia wad takiego towaru
21. Za dzień zapłaty w przypadku płatności bezgotówkowych Strony uznają dzień obciążenia rachunku
bankowego Kupującego
22. Sprzedający zobowiązuje się do zagwarantowania dostawy Towarów zgodnych ze wszystkimi punktami
niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu oraz planami i normami sprecyzowanymi w Umowie.
23. Sprzedający przyjmując złożone mu Zamówienie gwarantuje, że dostarczane przez niego Towary
odpowiadają normom użytkowania i bezpieczeństwa, jakie są wymagane na terenie Unii Europejskiej

24. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznego informowania Kupującego zarówno przed realizacją Zamówienia,
jak i po jego zrealizowaniu o wszelkich wadach wykrytych przez samego Sprzedającego lub inne osoby w
Towarach w celu ograniczenia konsekwencji jakościowych, finansowych i innych skutków wad oraz
zapobiegania ewentualnym opóźnieniom w produkcji.
25. Kupujący ma prawo do kontrolowania jakości Towarów we wszystkich stadiach realizacji zamówienia.
26. Sprzedający ma obowiązek stałej kontroli jakości swoich usług i świadczeń celem zapewnienia odpowiedniej
jakości zamówionych przez Kupującego Towarów. Jest on odpowiedzialny za wszystkie ewentualne wady
dostarczonych Towarów, w tym wady jawne i ukryte. W żadnym wypadku kontrola jakości przeprowadzona
przez Kupującego przed, w trakcie lub po realizacji Zamówienia , nie zwalnia Sprzedającego z
odpowiedzialności za wady Towaru, w tym jego jakość.
27. Sprzedający zobowiązany jest do zachowania poufności wszystkich informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa Kupującego, do jakich dostęp uzyskał w związku z otrzymaniem Zamówienia, jego
przyjęciem, realizacją, zawarciem Umowy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa Kupującego rozumie się
następujące informacje dotyczące Kupującego: informacje techniczne, technologiczne, produkcyjne,
organizacyjne, w tym dotyczące rodzaju i funkcjonalności urządzeń i linii produkcyjnych wykorzystywanych
przez Kupującego, stosowane przez Kupującego rozwiązania techniczne, materiałowe, konstrukcyjne,
strategie biznesowe, plany rozwoju, raporty, stosowane metody i procedury, know-how, specyfikacje,
rysunki, tajemnice handlowe, działania i plany marketingowe, kontakty handlowe, bazy danych klientów,
dostawców i innych kontrahentów oraz szczegóły umów z nimi zawartych, informacje na temat pracowników
i współpracowników, w tym warunków ich zatrudnienia, informacje dotyczące budżetu, rachunkowości,
sprawozdań handlowych, raportów wymaganych przepisami prawa i innych raportów finansowych, spraw
finansowych oraz polityki cenowej. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa Kupującego rozumie się również
wszelką dokumentację techniczną, bazową, atestacyjną, projektową, produkcyjną, jak również projekty
wszelkich dokumentów, stanowiących własność intelektualną Kupującego, a także informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa Kupującego w rozumieniu przepisu art. 11 ustęp 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, nr 153, poz. 1503 z późn. zmianami).
28. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Kupującego
obejmuje w szczególności zakaz ich udostępniania, przekazywania, ujawniania jakimkolwiek podmiotom
trzecim, zakaz ich publikowania, rozpowszechniania, a także zakaz wykorzystywania w/w informacji na
użytek własnego przedsiębiorstwa w sposób pośredni bądź bezpośredni, a więc także za pośrednictwem
osób trzecich lub na użytek innego podmiotu, w szczególności podmiotów powiązanych kapitałowo, bądź
organizacyjnie, zakaz wykorzystywania w/w informacji w jakikolwiek sposób dla celów prowadzenia własnej
lub cudzej działalności gospodarczej lub zawodowej.
29. Sprzedający jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania zobowiązań określonych w pkt 29 – 30 OWZ
przez członków swoich organów, prokurentów, pełnomocników, pracowników, osoby związane ze
Sprzedającym stosunkiem cywilnoprawnym, inne podmioty bez względu na rodzaj stosunku prawnego
łączącego dany podmiot ze Sprzedającym oraz współpracowników. Sprzedający będzie ponosił całkowitą i
pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia w/w zobowiązań przez wskazane wyżej osoby.
30. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć do Kupującego niezbędne dane w postaci : nazwy, formy prawnej,
adresu siedziby wraz z informacjami bankowymi i numerem podatkowym.
31. Przejście własności Towarów na Kupującego następuje z chwilą odbioru Towarów przez Kupującego.
32. Płatności za dostarczony i odebrany Towar są dokonywane przelewem bankowym na podstawie prawidłowo
wystawionej przez Sprzedającego faktury zawierającej oprócz danych wymaganych w obowiązujących
przepisach prawa dodatkowo numer zamówienia oraz nr dowodu dostawy.

33. Faktura, o której mowa w pkt 33 OWZ powinna być dostarczona do Kupującego do ostatniego dnia miesiąca
w którym nastąpiła sprzedaż lub najpóźniej do piętnastego dnia kolejnego miesiąca. W przypadku
niezgodności treści faktury w stosunku do treści zawartej Umowy (w szczególności pod kątem ceny, terminu
płatności, ilości etc.) lub wystąpienia jakichkolwiek braków ilościowych lub jakościowych dostarczonych
Towarów Kupujący jest uprawniony do wstrzymania się płatnością ceny za Towar oraz innych kwot
wynikających z faktury odpowiednio do czasu wyjaśnienia i usunięcia niezgodności treści faktury lub do czasu
wykonania przez Sprzedającego obowiązków wynikających ze zgłoszonych mu wad Towarów, nie popadając
w tym zakresie w zwłokę.
34. Opóźnienie w jakichkolwiek płatnościach na rzecz Sprzedającego nie może być przyczyną wstrzymania,
opóźnienia lub anulowania dostawy Towaru do Kupującego.
35. Kupujący lub uprawniony przedstawiciel Kupującego , ma prawo do audytowania Sprzedających z zakresie
stosowanego sytemu jakości i procesu produkcyjnego. Żaden audyt nie zwalnia Sprzedającego z
odpowiedzialności za jakość wyrobów dostarczanych do Kupującego
36. Siła wyższa: jeśli realizacja Umowy jest niemożliwa lub utrudniona z powodu wystąpienia siły wyższej, przez
którą rozumie się nadzwyczajne zdarzenie, na które wystąpienie żadna ze stron nie ma wpływu, termin
realizacji zamówienia może być zmodyfikowany pod warunkiem, że strona będąca ofiarą skutku siły wyższej
poinformuje o tym druga stronę i zastosuje wszelkie możliwe środki, aby zminimalizować opóźnienia i jego
skutki. W przypadku gdy niemożliwość realizacji Umowy z uwagi na siłę wyższą trwa dłużej niż 30 dni,
Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie 90 dni, licząc od upływu 30-go dnia trwania siły wyższej.
37. Wierzytelności Sprzedającego z tytułu Umów nie mogą być przeniesione na podstawie jakiejkolwiek umowy
na jakikolwiek podmiot bez zgody Kupującego.
38. Kupującemu przysługuje odszkodowanie od Sprzedającego za jakiekolwiek naruszenie Umowy w pełnej
wysokości. W tym zakresie wyłącza się zastosowanie art. 74 zdanie drugie i art. 77 Konwencji Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia
1980 r. (CISG). Odszkodowanie obejmuje w szczególności kwoty wszystkich kar umownych i odszkodowań,
jakie Kupujący musiał uiścić na rzecz jakichkolwiek podmiotów trzecich z uwagi na nieprawidłowe wykonanie
niniejszej Umowy.
39. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie, przy czym Strony wyłączają zastosowanie do Umów
odpowiednich postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (CISG) w zakresie uregulowanym niniejszymi
OWZ oraz w całości przepis art. 58, art. 66 oraz art. 84 ust. 2. Strony wyłączają także w całości zastosowanie
do Umów postanowień Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w
Nowym Jorku 14 czerwca 1974 r.
40. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych bądź związanych z Umową jest polski sąd powszechny
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Kupującego

