OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Nabywanie wszelkich towarów oraz usług a także zawieranie umów o dzieło oraz o roboty budowlane przez spółkę pod firmą SILEKOL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej SILEKOL, odbywać się może wyłącznie z Ogólnymi Warunkami Zakupu.
2. Ogólne Warunki Zakupu mogą być modyfikowane, zmieniane bądź niektóre z nich wyłączone od stosowania w zamówieniach bądź
załącznikach do zamówień.
3. Jakiekolwiek odstępstwa od stosowania Ogólnych Warunków Zakupu mogą mieć miejsce wyłącznie za zgodą SILEKOL wyrażoną na
piśmie.
4. Odstąpienie przez SILEKOL od stosowania w szczególnych wypadkach, ściśle określonych warunków zakupu ma moc wiążącą tylko i
wyłącznie wobec konkretnego zamówienia.
5. W przypadku ewentualnych sprzeczności pomiędzy postanowieniami Ogólnych Warunków Zakupu SILEKOL, a Ogólnymi Warunkami
Sprzedaży Dostawcy, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Ogólnych Warunkach Zakupu SILEKOL, chyba że strony na piśmie
uzgodniły inny sposób rozstrzygania kolizji.
II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY.
1. Chwilą zawarcia umowy jest chwila otrzymania przez SILEKOL kopii zamówienia lub innego dokumentu, na którym Dostawca działając
poprzez przedstawicieli potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji na warunkach wynikających zarówno z treści zamówienia jak też
postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu.
2. Zmiana ogólnych i szczególnych warunków zakupu SILEKOL, dokonana przez Dostawcę bez porozumienia z SILEKOL nie wiąże SILEKOL i
skutkować może odwołaniem przez niego złożonego uprzednio zamówienia bez prawa do odszkodowania na rzecz Dostawcy. Jakiekolwiek
zmiany możliwe są wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia.
3. Potwierdzenie zamówień przez Dostawcę może nastąpić tylko i wyłącznie dwóch formach: w formie pisemnej albo poprzez fax.
4. Przystąpienie przez Dostawcę do wykonywania zamówienia SILEKOL równoznaczne jest z pełnym zaakceptowaniem Ogólnych
Warunków Zakupu oraz szczegółowych warunków zamówienia SILEKOL.
III. CENA/STAWKA WYNAGRODZENIA.
Strony wiążą ceny określone w zamówieniu SILEKOL zaakceptowanym przez Dostawcę.
IV. DOSTAWY.
1. Dokument dostawy powinien zawierać kompletny numer i datę zamówienia SILEKOL, określenie asortymentu i ilości dostarczonych
towarów.
2. Jeżeli Dostawca pozostaje w zwłoce z dostawą towarów (wykonaniem zamówionych usług), SILEKOL przysługuje prawo odstąpienia od
umowy bez żadnego odszkodowania na rzecz Dostawcy. Decyzja o odstąpieniu powinna być wydana w formie pisemnej oraz skutkuje
natychmiastowym jej wykonaniem.
3. Odbiór towaru bądź usługi potwierdzony zostanie dokumentem w postaci protokołu odbioru.
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY.
1.Dostawca odpowiada względem SILEKOL za wszelkie wady, w tym wady ukryte dostarczanych przez siebie towarów lub świadczonych
usług.
2. Wszelkie dane techniczne, konstrukcyjne, technologiczne, plany i projekty przekazane Dostawcy przez SILEKOL, Dostawca wykorzystuje
tylko i wyłącznie w celu wykonania zamówienia. Dostawca nie ma prawa udostępniać, publikować ani przekazywać tych danych bez zgody
SILEKOL jakiemukolwiek innemu podmiotowi.
VI. ODBIÓR.
Dostawca najpóźniej w dacie odbioru przedstawia wszelkie dokumenty dotyczące dostawy w szczególności: atesty, certyfikaty, gwarancje
producenta, instrukcje obsługi, deklaracje zgodności oraz inne dokumenty określone w zamówieniu.
VII. PŁATNOŚCI.
1. Faktury spełniają wymogi ustawy o podatku VAT, są wystawiane w 2 egzemplarzach, zawierają numer i datę zamówienia SILEKOL. W
załączeniu zawierają nazwę i adres przewoźnika.
2. Płatności dokonuje się zgodnie z warunkami szczególnymi określonymi w zamówieniu SILEKOL. Terminem początkowym dla biegu
terminu płatności jest data otrzymania przez SILEKOL faktury Dostawcy.
VIII. OCHRONA WŁASNOŚCI.
Użytkowanie dostarczonych przez Dostawcę towarów nie stanowi naruszenia patentu, znaku towarowego, zastrzeżonego wzoru
użytkowego, symbolu polskiego lub zagranicznego lub innych praw wynikających z własności przemysłowej i intelektualnej. W przypadku
ich naruszenia istnieje obowiązek naprawienia szkód wyrządzonych SILEKOL.
IX. DODATKOWE OBOWIĄZKI DOSTAWCY W ZAKRESIE WYKONANIA USŁUG.
1. Koszty materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania usług ponosi Dostawca, chyba że co innego wynika z postanowień szczególnych
Zamówienia.
2. Pracownicy Dostawcy bądź inne osoby uczestniczące w wykonaniu dzieła w jego imieniu przestrzegają regulaminu porządkowego
obowiązującego na terenie przedsiębiorstwa SILEKOL.
3. Dostawca ma obowiązek przekazać SILEKOL pisemny wykaz osób wykonujących prace w jego imieniu a także wykaz środków transportu,
których wjazd na teren przedsiębiorstwa SILEKOL jest konieczny w związku z wykonaniem dzieła. SILEKOL wystawia im przepustki
wjazdowe.
4. Powierzenie przez Dostawcę wykonania prac objętych zamówieniem osobom trzecim wymaga uprzedniej zgody SILEKOL wyrażonej na
piśmie pod rygorem nieważności.
6. W razie jeżeli przedmiotem zamówienia są prace budowlane do zasad korzystania z usług podwykonawców stosuje się postanowienia
ustępów następujących.

7. Powierzenie prac budowlanych objętych zamówieniem podwykonawcom wymaga każdorazowej zgody SILEKOL wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności z uwzględnieniem postanowień niniejszego artykułu.
8. Dostawca przekazuje w terminie 14 dni od przyjęcia zamówienia projekty umów z podwykonawcami wraz z częścią dokumentacji
dotyczącą wykonania robót określonych w umowie.
9. W terminie 14 dni od otrzymania projektów o których mowa w ust. 8 powyżej, SILEKOL może wyrazić sprzeciw do zawarcia umowy z
podwykonawcą. W takim wypadku Dostawca jest zobowiązany przedstawić w terminie 7 dni od otrzymania sprzeciwu nowego
podwykonawcę.
10. Jeżeli sprzeciw dotyczy warunków umowy z podwykonawcą, Dostawca może dokonać, w terminie 7 dni od jego otrzymania, zmian w
umowie zgodnych ze wskazówkami SILEKOL.
11. W braku porozumienia pomiędzy Dostawcą a SILEKOL co do osób podwykonawcy bądź treści umów które mają być z nimi zawarte
SILEKOL jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
12. W okoliczności gdy Dostawca poinformuje o zamiarze skorzystania z podwykonawców po odbiorze dokumentacji projektowej, a strony
niniejszej umowy nie porozumieją się w terminie 7 dni od daty zawiadomienia SILEKOL o takim zamiarze, co do osoby podwykonawcy lub
warunków umowy z nim zawartej bądź też Dostawca powierzy wykonanie prac podwykonawcom bez zgody SILEKOL, SILEKOL jest
uprawniony do odstąpienia od umowy i powierzenia prac nią objętych osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy.
13. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do przestrzegania obowiązujących na terenie przedsiębiorstwa Zamawiającego norm BHP, a
także porządku i ładu. Dokument (dotyczący m.in. zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych) o którym mowa w zdaniu poprzedzającym
zostanie przekazany Wykonawcy przed rozpoczęciem przezeń prac.
14. W przypadku umów o roboty budowlane Dostawca (Wykonawca) zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w szczególności zgodnie
z:
- dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
- Polskimi Normami Budowlanymi i Branżowymi,
- ogólnymi warunkami technicznymi wykonania,
- przepisami nadzoru budowlanego i odpowiednich służb.
IX.15. Przystąpienie przez Dostawcę (Wykonawcę) do wykonania umowy o roboty budowlane oznacza zapoznanie się przez niego z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, uznanie jej za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu umowy oraz
oświadczenie o nie wniesieniu uwag co do dokumentacji projektowej, zakresu prac oraz stanu placu budowy.
IX.16. Pominięcie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej jakichkolwiek prac nie obciąża Silekol.
IX.17. Dostawca (Wykonawca) ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za przedmiot umowy o roboty budowlane
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
IX.18. W przypadku umów o roboty budowlane Dostawca (Wykonawca) zobowiązuje się do zapłaty kar umownych, z możliwością
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa w całości wyrządzonej szkody.
IX.19. Kary umowne, o których mowa w pkt. IX.18. mogą być naliczane i dochodzone przez Silekol w szczególności w następujących
sytuacjach:
- gdy Dostawca (Wykonawca) nie przedstawi terminowo zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wartości
wynagrodzenia brutto Dostawcy (Wykonawcy),
- gdy Dostawca (Wykonawca) nie wykona terminowo prac przewidzianych do obioru częściowego lub końcowego, w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto Dostawcy (Wykonawcy)za każdy dzień opóźnienia.
Poszczególne umowy o roboty budowlane mogą przewidywać inne niż wymienione w niniejszych Ogólnych Warunkach kary umowne.
X. GWARANCJA JAKOŚCI.
1. Na dostarczony towar (wykonaną usługę) Dostawca udziela gwarancji na okres, który rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu
odbioru (okres gwarancyjny). Długość okresu gwarancyjnego wskazana jest w zamówieniu przez SILEKOL.
2.Dostawca usunie na własny koszt wadę lub uszkodzenie w ciągu 5 dni od daty jej pisemnego zgłoszenia przez SILEKOL lub w innym
terminie wskazanym w zgłoszeniu reklamacyjnym nie krótszym niż 5 dni. Okres gwarancyjny dla wszystkich rzeczy wymienionych w toku
naprawy będzie biegł od momentu dokonania wymiany. W przypadku napraw, okres gwarancyjny wadliwego lub uszkodzonego elementu
będzie przedłużony o czas jaki dokonywana była naprawa.
3. Jeżeli w trakcie okresu gwarancyjnego pojawi się jakakolwiek wada lub powstanie uszkodzenie, SILEKOL zawiadomi o tym Dostawcę w
formie pisemnej lub faksowej. Jeżeli Dostawca nie usunie wady lub uszkodzenia w terminie określonym w pkt. 2 powyżej SILEKOL może
usunąć wadę lub uszkodzenie we własnym zakresie lub zlecić jej usunięcie osobie trzeciej w obu przypadkach na koszt i ryzyko dostawcy,
zachowując przy tym roszczenie o naprawie szkody wynikłej z niewykonywania przez Dostawcę postanowień niniejszej umowy.
XI. COFNIĘCIE ZAMÓWIENIA.
SILEKOL ma prawo cofnąć złożone zamówienie albo odstąpić w całości lub w części od zawartej umowy z powiadomieniem Dostawcy i bez
dodatkowego wzywania go do wykonania zobowiązania w następujących przypadkach:
(a) otwarcia przez Dostawcę likwidacji jak też zaprzestania prowadzenia dalszej działalności,
(b) w przypadku dokonania przez Dostawcę podziału swego przedsiębiorstwa, połączenia z innym przedsiębiorstwem lub jego zbycia ,
(c) w przypadkach nie wywiązania się przez Dostawcę z któregokolwiek z zobowiązań wynikających z szczególnych warunków określonych
w zamówieniu bądź Ogólnych Warunków Zakupu.
XII. UBEZPIECZENIA.
Dostawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia na sumę odpowiedzialności nie niższą niż 1.000.000,00 PLN.
XIV. WYKLUCZENIE CESJI.
Dostawca nie będzie mógł zbyć przysługujących mu praw i obowiązków z tytułu sprzedaży towarów i usług na warunkach wynikających z
zamówienia SILEKOL i niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu bez uprzedniej pisemnej zgody SILEKOL.
XV. POWIADOMIENIA.
Wszelkie powiadomienia wynikające z Ogólnych Warunków Zakupu dokonywane być mogą faxem lub listem poleconym i będą uważane za
dokonane z datą potwierdzenia ich otrzymania przez adresata.

XVI. ROZSTRZYGANIE SPORÓW.
1. Każda umowa lub czynność prawna dokonana pomiędzy Dostawcą, a SILEKOL w ramach niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu podlega
prawu polskiemu.
2. W przypadku dokonywania zakupów w obrębie międzynarodowym, do których stosuje się przepisy prawa międzynarodowego Dostawca
i SILEKOL wyrażają zgodę na wyłączenie ich stosowania wobec zawieranych przez siebie umów w takim zakresie w jakim przepisy te w ich
brzmieniu wyłączają stosowanie lub pozostają w sprzeczności z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu.
3. Wszelkie spory wynikłe z zakupu towarów lub usług rozstrzygane będą przez Sądy właściwe dla miejsca siedziby SILEKOL.
SILEKOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Ul. Mostowa 30K
KRS 0000225788, NIP 7491969061, kapitał zakładowy: 45.400.000,00 PLN w pełni opłacony

