OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG
„Limatherm Sensor” Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej
§1
Postanowienia ogólne
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów Towarów i Usług, zwane dalej OWZ, dotyczą
umów sprzedaży zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą, zwanym dalej „Dostawcą”, a
Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą : 34-600 Limanowa, ul. Skrudlak 1, NIP
7371966189, KRS 0000201394, zwaną dalej „Odbiorcą”.
1.2 W razie zawarcia pisemnej umowy lub dokonania odrębnych pisemnych uzgodnień
pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą, w pierwszej kolejności stosuje się zapisy umowy lub
uzgodnień, które odpowiednio wyłączają lub modyfikują postanowienia OWZ.
1.3 Forma pisemna zachowana jest również w wypadku korespondencji e-mailowej
kierowanej na uzgodnione pomiędzy Stronami adresy.
§2
Składanie zamówień
2.1 Dostawca zobowiązuje się dostarczać dla Odbiorcy produkty i wyroby, zwane dalej
„Towarami” lub/oraz świadczyć usługi, zwane dalej „Usługami” na podstawie
każdorazowych pisemnych zamówień składanych przez Odbiorcę.
2.2 Dostawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia zamówienia w terminie do trzech
dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym brak odpowiedzi w zakreślonym
terminie uznaje się za przyjęcie zamówienia bez jakichkolwiek zmian i uwag.
2.3 Potwierdzenie zamówienia przez Dostawcę oznacza akceptację niniejszych Ogólnych
Warunków Zakupu.
§3
Zapewnienia Dostawcy
3.1 Dostawca oświadcza, że dostarczane Towary stanowią jego własność, są wolne od praw
osób trzecich i innych wad prawnych, w szczególności nie są one przedmiotem zastawu
albo przewłaszczenia na rzecz osób trzecich, a ponadto, że wobec nich nie toczą się
żadne postępowania sądowe, zabezpieczające lub egzekucyjne.
3.2 Dostawca oświadcza, że dostarczone Towary i Usługi są zgodne z aktualnie
obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy, a także regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska.
3.3 Dostawca nie przeniesie prawa wykonania zamówienia na osoby trzecie bez pisemnej
zgody Odbiorcy.
3.4 Dostawca zobowiązuje się zapewnić wyznaczonym przedstawicielom Odbiorcy dostęp
do zbadania i sprawdzenia stosowanych metod produkcji i kontroli jakości na każdym
etapie realizacji zamówienia.
3.5 Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Odbiorcę o planowanych
zmianach w specyfikacji towarów, w szczególności o zmianach w surowcach i
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półproduktach używanych do ich wytworzenia oraz w sposobie (technologii)
wytwarzania dostarczanego towaru, w tym o zmianach miejsca wytwarzania.
3.6 Na żądanie Odbiorcy powyższe zmiany winny zostać należycie udokumentowane.
§4
Dostawa i odbiór Towarów
4.1 Dostawa zamówionych Towarów będzie realizowana według klauzuli DAP-Limanowa
(magazyn Odbiorcy) zgodnie z INCOTERMS 2020.
4.2 Towary będą dostarczane w bezzwrotnych opakowaniach jednostkowych lub/oraz
zbiorczych adekwatnych dla danego produktu, gwarantujących w szczególności ich
zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4.3 Do każdej dostawy Dostawca dołączy specyfikację zawartości przesyłki wraz z
kompletem niezbędnych dokumentów sprzedażowych, w tym wymaganych atestów,
certyfikatów, świadectw jakości, instrukcji obsługi i użytkowania, kart gwarancyjnych,
listów przewozowych oraz faktur – chyba, że Strony ustalą przesłanie faktur w formie
elektronicznej.
4.4 W każdym dokumencie (w szczególności w specyfikacji wysyłkowej, dokumencie
przewozowym oraz fakturze) Dostawca ma obowiązek przywołania numeru zamówienia
złożonego przez Odbiorcę.
4.5 Jeżeli Dostawca dostarczy Towary wadliwe, niekompletne, niezgodne z wymaganiami
określonymi w zamówieniu albo w materiałach informacyjnych lub reklamowych,
ofertach, czy też innych zapewnieniach, Odbiorca ma prawo odmówić przyjęcia danej
dostawy w całości lub części, albo złożyć zastrzeżenia w terminie 4 tygodni od daty
dostawy z żądaniem zwrotu, ewentualnie wymiany Towarów.
4.6 Dostawca w terminie 7 dni ma obowiązek ustosunkowania się do zastrzeżeń Odbiorcy
pod rygorem przyjęcia ich za zasadne.
4.7 W wypadku dostawy Towarów o jakich mowa w pkt. 4.5. i podjęcia przez Odbiorcę
decyzji o ich zwrocie, Dostawca jest zobowiązany do ich odbioru na własny koszt z
miejsca wskazanego przez Odbiorcę. Jeżeli Dostawca opóźnia się z odbiorem takich
Towarów, Odbiorca ma prawo do naliczenia opłat za ich składowanie oraz ewentualne
zabezpieczenie, przy czym uprzednio poinformuje Dostawcę o wysokości takich opłat. W
wypadku gdy Dostawca opóźnia się z odbiorem Towarów przez okres przekraczający 30
dni, Odbiorca ma prawo do ich utylizacji na koszt Dostawcy.
§5
Sankcje z tytułu niewykonania umowy
5.1 W wypadku opóźnienia w dostawie Towarów Odbiorcy przysługuje od Dostawcy kara
umowna w wysokości 2 % wartości netto niedostarczonych towarów licząc za każdy
dzień zwłoki.
5.2 Zwłoka w dostawie Towarów przekraczająca 14 dni upoważnia Odbiorcę do odstąpienia
od umowy i naliczenia Dostawcy kary umownej z tytułu niewykonania zamówienia w
wysokości 30 % wartości niezrealizowanej dostawy, przy czym kara ta może być
sumowana z karą umowną za opóźnienie o jakiej mowa w ust. 1. naliczonej do dnia
odstąpienia od umowy.
5.3 Opisane powyżej kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez
Odbiorcę od Dostawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
przewyższającego należną karę.
5.4 Za nieterminowe płatności Dostawcy przysługują od Odbiorcy ustawowe odsetki za
opóźnienie.
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§6
Rękojmia i gwarancja
6.1 Dostawca udziela Odbiorcy rękojmi i gwarancji na dostarczone Towary na zasadach
ogólnych, przy czym okres rękojmi i gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.
6.2 Okres rękojmi i gwarancji biegnie od dnia odbioru danej partii Towarów przez Odbiorcę.
6.3 Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi i gwarancji dotyczy również wad ukrytych
towaru. Wady ukryte to również takie wady towaru, które są ujawnione dopiero przy
jego przetwarzaniu lub użyciu w normalnym procesie produkcji.
6.4 Dostawca ma obowiązek ustosunkowania się do otrzymanej reklamacji w terminie 7 dni,
chyba że konieczne jest laboratoryjne przebadanie zakwestionowanych Towarów, o czym
Dostawca winien niezwłocznie powiadomić Odbiorcę.
Brak odpowiedzi w zakreślonym terminie oznacza uznanie reklamacji w pełnym
zakresie.
6.5 W przypadku uzasadnionej reklamacji, Odbiorca podejmie decyzję o sposobie jej
załatwienia
według
swobodnego
uznania,
w
szczególności
może:
a)
zażądać wymiany Towarów na wolne od wad na koszt
Dostawcy,
b) zwrócić kwestionowane Towary na koszt Dostawcy i zażądać wystawienia przezeń
faktury korygującej,
c) zażądać obniżenia ceny Towarów i wystawienia przez Dostawcę faktury korygującej.
6.6 Koszty ewentualnego badania zakwestionowanych Towarów w niezależnym
laboratorium zaakceptowanym przez obie Strony ponosi w całości Strona, dla której
wynik okazał się niekorzystny. Wynik takiego badania jest wiążący.
§7
Cena sprzedaży
7.1 Cena sprzedaży Towarów ustalona zostanie w oparciu o złożoną przez Dostawcę ofertę,
negocjacje cenowe pomiędzy Stronami oraz ewentualnie na podstawie zawartej
pomiędzy nimi pisemnej umowy.
7.2 W pozostałych przypadkach cena sprzedaży zostanie ustalona na podstawie cennika
Dostawcy obowiązującego na dzień złożenia zamówienia z należnymi rabatami i
upustami.
7.3 Celem uniknięcia nieporozumień, w każdym zamówieniu podana będzie zaakceptowana
przez Odbiorcę cena zakupu Towarów, ewentualnie Odbiorca powoła się na
obowiązujący cennik lub konkretną ofertę Dostawcy.
7.4 Cena sprzedaży dotycząca zamówienia przyjętego do realizacji nie może ulec zmianie
bez względu na ewentualny wzrost kosztów produkcji i dostawy Towarów, w tym
dotyczących zakupu surowców, energii, paliwa, kosztów transportu czy wynagrodzenia
personelu, zmiany kursów walut itd. Powyższe zastrzeżenie nie obejmuje jednak
podwyższenia lub obniżenia ceny w związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku
VAT.
7.5 Faktura winna być wystawiona w walucie widniejącej na zamówieniu.
§8
Warunki płatności
8.1 Termin zapłaty za zakupione Towary wynosi 30 dni.
8.2 Termin zapłaty biegnie od daty odbioru Towarów przez Odbiorcę wraz z wszystkimi
wymaganymi przezeń dokumentami.
8.3 Płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Dostawcę, przy czym data
otrzymania przez Odbiorcę faktury nie może być krótsza niż 21 dni od terminu zapłaty.
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W wypadku uchybienia powyższemu terminowi, termin zapłaty ulegnie odpowiedniemu
wydłużeniu.
8.4 W wypadku otrzymania przez Odbiorcę wadliwej faktury termin zapłaty zostanie
odpowiednio wydłużony o minimum 7 dni licząc od daty otrzymania przez Odbiorcę
prawidłowo wystawionej faktury.
8.5 Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Odbiorcę lub poprzez
potrącenie wzajemnych wymagalnych wierzytelności.
8.6 Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.
§9
Cesja wierzytelności
Strony postanawiają, że cesja przysługujących im wierzytelności na podmiot trzeci może
nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą kontrahenta.
§ 10
Poufność
10.1 Dla celów niniejszych OWZ pojęcie ,,Informacje Poufne” oznacza informacje
dotyczące warunków Umowy czy jej realizacji, a nadto wszystkie informacje uzyskane
przez Dostawcę podczas lub w związku z podjętą lub planowaną współpracą z
Odbiorcą, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub faktycznej oraz wszelkie posiadane
przez Dostawcę wiadomości, know-how, dane finansowe, handlowe, operacyjne,
techniczne (w tym dotyczące projektów wynalazczych w rozumieniu ustawy Prawo
własności przemysłowej z dnia 30.06.2000r.), a także wszelkie badania, analizy,
opracowania i plany dotyczące działalności, w tym biznesplany Odbiorcy oraz jego
współpracowników, a także wszystkie inne z wyjątkiem tych, które w chwili ujawniania
lub przekazywania zostaną wyraźnie określone przez Odbiorcę jako nie objęte
poufnością.
10.2 W przypadku, kiedy przekazanie informacji następuje w sposób niedookreślony, co do
ich poufności, przyjmuje się, że są to informacje objęte klauzulą poufności.
10.3 Informacje Poufne obejmują informacje ujawnione lub przekazane przez Odbiorcę, jego
pracowników, współpracowników, pełnomocników, doradców, konsultantów lub
agentów, zwanych łącznie ,,Przedstawicielami”, a także informacje uzyskane w drodze
obserwacji Dostawcy w trakcie wizyty w siedzibie Odbiorcy.
10.4 Dostawca zachowa w tajemnicy wszelkie przekazane Informacje Poufne z
uwzględnieniem postanowień niniejszych OWZ i wykorzysta je wyłącznie dla celów
związanych z podjętą współpracą z Odbiorcą oraz nie użyje tych Informacji Poufnych
w całości lub w jakiejkolwiek części dla innych celów. W szczególności Zamawiający
nie ujawni ich jakimkolwiek osobom trzecim.
10.5 Informacje Poufne i zobowiązanie do zachowania w poufności nie obejmują:
a)
informacji,
które
są
powszechnie
znane,
b) informacji, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, z tym jednak zastrzeżeniem, iż w każdym takim
przypadku Dostawca będzie zobowiązany do:
 natychmiastowego poinformowania Odbiorcy o obowiązku ujawnienia Informacji
Poufnych, na rzecz osób, co do których ujawnienie ma nastąpić lub nastąpiło,
chyba że takiemu poinformowaniu sprzeciwiałyby się obowiązujące przepisy
prawa;
 ujawnienia tylko takiej części Informacji Poufnych, jaka jest wymagana przez
prawo.
10.6 Zobowiązanie do zachowania w poufności, o którym mowa w niniejszych OWZ,
obowiązuje od chwili uzyskania przez Dostawcę pierwszej Informacji Poufnej i
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obowiązuje przez czas posiadania przez informację wartości gospodarczej, nie krócej
jednak niż przez okres 10 lat dla każdej z uzyskanych Informacji Poufnych licząc od
daty jej uzyskania, chyba że Odbiorca na uprzedni pisemny wniosek Dostawcy zwolni
go z zachowania poufności.
10.7 Zwolnienie z zachowania poufności może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 11
Sprawy sporne
11.1 Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej Umowy Strony w pierwszej
kolejności będą starały się załatwić w drodze polubownej.
11.2 W wypadku niemożności polubownego rozwiązania, spory będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Odbiorcy (zamówienia krajowe) lub Sąd
Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie według prawa polskiego
(zamówienia zagraniczne).
§ 12
Odpowiednie stosowanie
12.1 Uregulowania zawarte w niniejszych OWZ dotyczące sprzedaży Towarów stosuje się
odpowiednio do świadczonych przez Dostawcę Usług.
12.2 Niniejsze
OWZ
obowiązują
począwszy
od
dnia
22.02.2021
roku.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Katalog Klauzul Compliance
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