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ogó|ne Warunki zakupóW i zamówień firmy Adamet Niemet Sp. z o.o

I. OGOLNE WARUNKI ZAKUPOW

Potwierdzen ie przviecia zamówienia
1. Zastrzegamy koniecznośÓ pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamÓWienia do

rea|izacji w terminie najpóŹniej niz w następnym dniu roboczym przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Dostawcy.
W przypadku nie dokonania potwierdzenia, zamówienie zostaje uznane jako
przyjęte do rea|izacji na Warunkach zawartych okreś|onych przez
zamawia1ącego.

2' Nieza|eznie od zastrzeŻonej kary umownej, w razie zwłoki w dostarczeniu
przedmiotu zamowienia, tnłającej dłuzej niŻ 7 dni, Zamawiający ma prawo
odstąpienia od przyjętej formy umowy, bez wyznaczenia Dostawcy
dodatkowego terminu rea|izacji. W tym przypadku Dostawca będzie ponosił
koszty wynikające z konieczności zakupu towaru w alternatywnym żrod|e.

3. Dostawca zapłaci ZamawiĄącemu karę umowną W wysokości 10o/o wańości
przedmiotu zamówienia za odstąpienie od przyjętego do rea|izacji zamÓwienia
z przyczyn leżących po stronie Dostawcy

4. Róznice i|ościowe zamówionego towaru nie mogą przekraczac x10o/o
zamawianej iIości.

5. Dostawca W pełni gwarantuje dotrzymanie usta|onych terminów.
|Nraz z upływem terminu dostawy zaczyna się liczyć zwłoka.

6. W przypadku przekroczenia terminu dostawy, dostawca zobowiązany jest do
uiszczenia zwyczĄowej kary w wysokości 2o/o tygodniowo, maksyma|nie do
wysokości 10% wańości opóŹnionego zamowlenta.

W przypadku gdy kary umowne nie pokrywają szkody. odbiorca zastrzega
sobie moz|iwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogó|nych przewidzianych w Kodeksie Cywi|nym.

7. Brak zgłoszenia moze wptynąÓ na opóŹnienia w rozładunku |ub uniemoz|iwić
go W danym czasie. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia nie
zapowiedzianej dostawy.

B' Wsze|kie zamiany w przedmiocie zamowienia mogą byÓ wprowadzane po
u p rzed n i m uzyskan i u pisem nej zgody ZamawiĄącego'

9. KaŻda dostawa musi być zgłoszona mai|owo na adres mailowy |ub
telefonicznie.

10.W przypadku dostarczenia wyrobów niezgodnych z zamówieniem,
Zamawiający ma prawo do odmowy przyjęcia materiatu.

11. PłatnośÓ nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez dostawcę zgodnie z
przepisami ustawy z dn. 8'0193 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 11
poz.50) w terminie okreś|onym na zamówieniu. Po otrzymaniu komp|etnej
,dostawy.
Na fakturze na|ezy ponadto podać nr i datę zamówienia'
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Własn ość Zamawiaiaceqo
1' Cała dokumentacja udostępniona dostawcy przez ZamawiĄącego, rysunki,

mode|e, matryce, wzory, narzędzia, itp. pozostają vlyłączną własnością
Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego mają zostaÓ zwrócone W stanie
nienaruszonym. Bez pisemnej zgody ZamawiĄącego, przedmiotów tych nie
wo|no przekazywać osobom trzecim, pozostawiać do wg|ądu, kupowaÓ ani
niszczyć'

opis i oznakowanie materiałów
't. Na wszystkich e|ementach muszą zostać umieszczone następujące dane:

. numer identyfikacyjny zawierający (w za|eżności od potrzeb):
,/ numer wytopu,
{ oznaczenie gatunku materiału,
,/ numer partii,
,/ numer rysunku.

2' Nasze zasady przyjmowania towarów za|ecają zwracanie wsze|kich dostaw
towarów, które nie są jednoznacznie opisane.

Gwarancia
.l . Dostawca gwarantuje bezusterkowośÓ dostarczonego przez niego przedmiotu

umowy. Jeś|i produkt opracowany, wykonany i/|ub dostarczony przez
dostawcę, z powodu swojej wadliwości, doprowadzi do szkód persona|nych
lub rzeczowych, dostawca jest zobowiązany, z tytułu odpowiedzia|ności
cywi|nej za produkt, do zaspokojenia roszczeń będących tego wynikiem.

Wvmaqania iakościowe dla dostawców

Dostawca powi n ien posiadaÓ ceńyfikowany system zarządzania jakością.
Procesy produkcyjne w wyniku których produkowane są wyroby przez
dostawcę, powinny być wykonywane według obowiązującej i aktua|niej
dokumentacj i prod ukcyj no jakościowej.
Wykonywane operacje produkcyjne i kontro|ne muszą byó dokumentowane.
Zapisy powstałe W wyniku wykonanych procesów powinny być
przechowywane przez okres 2|atod daty ich zakończenia i udostępniane na
ządan ie zamawiającego.

5. Dostawca jest zobowiązany do informowania k|ienta o wsze|kich
niezgodnościach |ub potencja|nych niezgodnościach w juz dostarczonych
wyrobach.

6. Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu d|a zamawiającego, lub
jego k|ienta do wszystkich obszarów i zapisow dotyczących przedmiotu
zam ówien ia' Zamawiający zastrzega sobie prawo p rzeprowadzen ia kontro| i

jakości zamawianego materiału u dostawcy W kazdej fazie procesu
wytwarzania. o terminie przeprowadzenia kontroli zamawiĄący powiadomi
dostawcę najpóŹniej na 5 dni roboczych przed datą kontro|i.

7 ' W przydatku dostarczenia wyrobu niezgodnego z zamówieniem, dostawca
jest zobowiązany do usunięcia niezgodności i poniesienia kosztów z tym
związanych.

8. W przypadku niekomp|etnej dokumentacji dołączonej do dostawy, zostanie
na|iczona opłata manipu|acyjna w wysokości 150 Euro za kazdy brakujący
dokument.

1.
2.

3.
4.
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II. OGOLNE WARUNKI ZAMOWIENIA

Potwierdzenie przviecia zamówienia
1. organizacja przyjmuje zamóWienia w formie elektronicznej, pisemnej i

ustnej.
2. organizacja zapewni pełną dokumentację (tj. rysunkóW, świadectw jakoŚci

itp.) jak została Wskazana W zamóWieniu.
3. W terminie do następnego dnia roboczego organizaĄa potwierdza przyjęcie

zamóWienia do rea|izaĄL W przypadku nie zgłoszenia uwag do
potwierdzenia, zamówienie zostaje uznane jako przyjęta do rea|izacji na
warunkach zawartych w niniejszym potwierdzeniu.

4' RÓżnice i|ościowe zamowionego towaru nie mogą przekraczać + 10o/"

zamawianej i|ości.
5' W przypadku nieuregu|owania na|einości za dostarczone wczeŚniej wyroby

W Wyznaczonym terminie, dostarczenie zamawianych wyrobów nastąpi
najpoŹniej w ciągu 5 dni roboczych od daty uregu|owania na|eznoŚci.

6. Dostawca nie bierze odpowiedzia|ności za opoŹnienie dostaw ze wzg|ędu na
n ieureguIowane płatności'

7 ' Przeterminowanie dostawy towaru ze względu na nieuregu|owane ptatności
nie zwa|nia K|ienta z odbioru i ponosi wsze|kie koszty związane
z opożnieniem odbioru.

8. Jeze|i materiał sprzedany ma być przesłany przez sprzedawcę do innego
miejsca niŻ siedziba firmy, adres dostawy musi byÓ wskazany
w zamówieniu.

9. W razie przesłania materiału do miejsca przeznaczenia za pośrednictwem
przewoŹnika, kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, jeś|i
stwierdził' że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie materiału,
obowiązany jest dokonać wsze|kich czynności niezbędnych do usta|enia
odpowiedzia|ności za ten stan przewoźnika.

10.W przydatku dostarczenia wyrobu niezgodnego z zamówieniem, nasza
organizacja jest zobowiązana do usunięcia niezgodności i poniesienia
kosztów z ty m związany ch.

11.Wsze|kie reklamacje wymagają formy pisemnej i będą rozpatrywane
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

Wykaz wchodzi w iycie z datąobowiązywania.
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