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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU  
SEMPERTRANS BEŁCHATÓW SP. Z O.O. 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1 Zawarcie transakcji         

1.1.1 Jeśli nie uzgodniono inaczej, wszystkie dostawy i usługi przez nas zamówione podlegają tym 
Ogólnym Warunkom Zakupu (OWZ). Warunki dostawy lub inne formularze umowne nie będą 
miały zastosowania, nawet jeśli nie złożymy wyraźnie naszego sprzeciwu wobec nich. 

1.1.2 Zamówienie zakupu potwierdzane będą w formie załączonego listu potwierdzającego. Jeśli nie 
otrzymamy potwierdzenia zamówienia, w pełni odpowiadającego naszemu zamówieniu zakupu, w 
ciągu 14 dni, mamy prawo anulować zamówienie zakupu. Jeśli nie anulujemy zamówienia, umowa 
dostawy z nami będzie jednak zawarta wyłącznie w zakresie i na warunkach naszego zamówienia 
zakupu.  

1.1.3 Jeśli dostawca złożył ofertę, umowa będzie zawarta w dacie i zgodnie ze złożonym przez nas 
zamówieniem zakupu.                    

1.1.4 Wszelkie porozumienia i wszelkie nasze deklaracje wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Ten wymóg nie odnosi się do zamówień zakupowych złożonych jedynie w formie 
ustnej lub faksowej, które zawierają numer zamówienia zakupowego i które są następnie 
potwierdzone na piśmie: takie ustne /faksowe zamówienia wejdą w życie z dniem otrzymania 
potwierdzenia zamówienia.  

1.1.5 Wszystkie klauzule handlowe w umowach dostawy będą interpretowane wg brzmienia 
zastosowanego warunku Incoterms (ostatniej wersji) jeśli inne znaczenie nie zostanie uzgodnione 
w Sposób wyraźny na piśmie.  

1.1.6 Termin: “dostawa: stosowany w naszych OWZ obejmuje zarówno dostawę towarów i innych 
elementów (w szczególności energii i oprogramowania) jaki i świadczenie usług i udzielanie praw. 
Gdziekolwiek pojawi się w tych OWZ termin „towary” OWZ będą miały też zastosowanie do 
innych rodzajów dostaw mutatis mutandis.  

1.2 Rodzaj i termin dostawy       

1.2.1 Dostawy będą wykonywane wg naszych instrukcji. Towary będą odpowiednio zapakowane. 
Dostawy będą zgodne z przepisami dot. bezpieczeństwa, wymogów dot. opakowania i towarów 
niebezpiecznych, obowiązującymi w Polsce; (dokumenty przedmiotowe (np. karty charakterystyk, 
atesty) będą dołączone do dostaw. Jeśli niezbędne, przestrzegane będą nasze polecenia i zasady 
dotyczące utylizacji i pozbywania się środków opakowaniowych. Jeśli nie uzgodniono inaczej, 
dostawy będą wykonywane na bazie DDP (określone miejsce przeznaczenia) zgodnie z warunkiem 
Incoterms.  

1.2.2 Ubezpieczenie towarów od szkód w transporcie lub innej szkody będzie zawierał Dostawca. Tylko 
wtedy gdy wyraźnie zostanie to uzgodnione, możemy pokryć koszty ubezpieczenia.  

1.2.3 Częściowe dostawy mogą być dokonywane jedynie za naszą zgodą.  

1.2.4 Terminy dostaw liczone są od dnia naszego zamówienia zakupu.     

1.2.5 Dostawca nie będzie upoważniony do jakiegokolwiek odszkodowania jeśli Sempertrans Bełchatów 
rozwiąże umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia z powodów lub ustaleń o 
charakterze wewnętrznym np. zakończenie produkcji, zmiana specyfikacji produktów lub procesu 
produkcji.   
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1.3 Płatność  

1.3.1 Wszystkie ceny będą sztywne jeśli nie uzgodniono postanowień odrębnych. 

1.3.2 Zapłata nie będzie uznawana za przyjęcie właściwej dostawy lub zrzeczenie się jakichkolwiek 
praw. 

1.4 Dostawa opóźniona  

1.4.1 Jeśli dostawca opóźnia się z dostawą, to po 14 dni opóźnienia będziemy mieć prawo anulować 
umowę ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności zgłaszania naszego anulowania umowy i 
bez koniecznego okresu karencyjnego. Jeśli zostanie uzgodniony sztywny termin dostawy, umowa 
zostanie anulowana automatycznie po upływie uzgodnionego sztywnego terminu, jeśli nie 
zażądamy wykonania umowy w ciągu 14 dni. 

1.4.2 W przypadku nieprzestrzegania terminu dostawy, dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 
0.5% ogólnej wartości za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia ale nie więcej niż 5% ogólnej 
wartości, niezależnie od winy. W przypadku zerwania umowy z powodu niewykonania 
zobowiązania ze strony dostawcy lub jeśli dostawca nie jest już w stanie wykonać umowę, kara 
umowna w wys. 5% będzie należna w każdym przypadku.                                                

1.5 Dostawa wadliwa      

1.5.1 Jeśli inaczej nie uzgodniono, wszystkie towary będą nowe (całkiem nowe) i najwyższej jakości 
(towary klasy A1 lub rodzaju uzgodnionego), zgodne z ostatnimi osiągnięciami techniki i nadające 
się do przeznaczonego celu. 

1.5.2 Jeśli podczas badania odbiorczego stwierdzimy określoną ilość, wymiary, wagę czy jakość , to tak 
ustalone wartości są obowiązujące, chyba, że dostawca wykaże, że są one nieprawidłowe. Nasze 
prawo zgłaszania roszczeń tytułem wad lub wnoszenia innych roszczeń w terminie późniejszym 
nie będzie ograniczone z powodu badania odbiorczego.           

1.5.3 Dostawca odpowiedzialny będzie za stałą jakość towaru dostarczanego na bazie jego systemu 
zapewnienia jakości utrzymanego wg P. 1.7.6 niniejszych OWZ. Oznacza to że gdy dostawca 
zostanie zaaprobowany jako dostawca dla Sempertrans Bełchatów, Sempertrans Bełchatów nie 
będzie w zasadzie, kontynuował badania dostarczanego towaru. Odpowiednio nie mamy 
obowiązku badania lub kontroli towaru przed lub po dostawie lub zgłaszania wady w rozsądnym 
terminie po dostawie. Wadliwość dostarczonych towarów może być reklamowana bez względu na 
to, że były one używane już przez długi okres czasu lub były przerobione. Roszczenia gwarancyjne 
będzie uznawało się jako zgłoszone we właściwym czasie jeśli wysłane zostało z naszej strony 
pisemne zgłoszenie wad w ciągu okresu objętego gwarancją/rękojmią.             

1.5.4 Jeśli dostarczono wadliwe towary, będziemy mieli wybór przez okres 3 lat od dostawy do 
odstąpienia od umowy lub żądania zmniejszenia ceny lub żądania naprawy wady lub dostawy 
towaru wolnego od wad. Naprawa lub zamiana musi być dokonana niezwłocznie i na koszt 
dostawcy. W nagłych przypadkach będziemy mieli prawo do usunięcia wady na koszt dostawcy we 
własnym zakresie lub do zlecenia usunięcia wady na koszt dostawcy.  

1.5.5 Jeśli nie można zastosować dostarczonych towarów ze względu na ich wadliwość, dostawca 
zapłaci karę umowną jak przewiduje P. 1.4.2 za okres do czasu naprawy wady. Jeśli odstąpimy od 
umowy dostawca zapłaci karę w wys. 5% całkowitej wartości kontraktu. 
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1.6 Tajemnica handlowa  

Nasze zamówienia zakupowe i wszelkie powiązane z nimi dane handlowe i techniczne będą 
traktowane przez dostawcę jako tajemnica handlowa. Dostawca może powoływać się na istnienie 
relacji handlowych z nami wyłącznie za naszą zgodą.          

1.7 Postanowienia dot. bezpieczeństwa oraz inne 

1.7.1 Dostarczane towary będą zgodne z przepisami prawa (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, 
normy, itd.) obowiązującymi w Polsce i w miejscu dostawy oraz w miejscu, gdzie dostarczone 
towary będą wykorzystywane, w szczególności z przepisami dot. bezpieczeństwa, zasadami dot. 
zapobiegania wypadkom, normami dot. zgodności CE oraz znakowania, przepisami bhp, ochrony 
środowiska, ochrony zdrowia, przepisami dot. obsługi maszyn, oraz elektrotechnicznych.  

1.7.2 W przypadku rozpoczęcia postępowania upadłościowego jakiegokolwiek rodzaju w stosunku do 
dostawcy po zawarciu umowy, mamy prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy.  

1.7.3 Dostawca odpowiada za dostarczenie towarów bez obciążeń prawnych na rzecz stron trzecich 
oraz gwarantuje, że poprzez dostarczenie takich towarów nie narusza patentów, praw autorskich 
lub innych w Polsce lub innym kraju. Dostawca zabezpieczy Sempertrans Belchatow przed 
wszelkimi roszczeniami  wynikającymi z naruszenia tego zobowiązania.                             

1.7.4 Dostawca nie ma wolnej ręki odnośnie świadczenia usług na rzecz Sempertrans Bełchatów przez 
strony trzecie w całości lub w części bez wyraźnej pisemnej zgody w tym przedmiocie ze strony 
Sempertrans Belchatow (zakaz podwykonawstwa)    

1.7.5 Cesja roszczeń dostawcy w związku z tą umową wymagać będzie pisemnej zgody Sempertrans 
Belchatow (klauzula o zakazie cesji)  

1.7.6 Dostawca zobowiązuje się że towary będą wyprodukowane i dostarczone w ramach systemu 
zapewnienia jakości zgodnego z  DIN ISO 9001 i następnych (lub jego odpowiednika). Dostawca 
dostarczy, na życzenie, do Sempertrans Bełchatów dowód ciągłego istnienia takiego systemu 
zapewnienia jakości. 

1.7.7 Jeśli jakiekolwiek postanowi niniejszych OWZ lub umowy kontraktowej pomiędzy Sempertrans 
Bełchatów  a dostawcą będzie orzeczone przez sąd lub inny uprawniony organ  jako nieważne, 
nielegalne lub nie egzekwowalne w całości lub części , inne postanowienia tych OWZ lub rzeczonej 
umowy jak również pozostałe przedmiotowe postanowienia pozostaną nadal obowiązujące, 
ważne i wiążące. Postanowienie nieważne, nielegalne lub nie egzekwowalne będzie 
automatycznie zastąpione ważnym, legalnym i wykonywalnym postanowieniem zbliżonym i 
odpowiadającemu ceowi handlowemu zastąpionego postanowienia. 

1.7.8 Interpretacja: 

− Gdy mowa jest o “my” “nas” “nasze” i/lub Sempertrans Bełchatów i/lub kupujący oznaczać 
będzie to Sempertrans Belchatow Sp. z o.o. 

− Gdy mowa jest o umowie Sempertrans Bełchatów, oznacza to pisemną umowę podpisaną 
przez upoważnioną osobę Sempertrans Bełchatów. 

1.8 Miejsce rozstrzygania sporów, miejsce wykonania, prawo umowy     

1.8.1 Dla sporów prawnych wynikających z lub pozostających w związku ze stosunkiem handlowym 
pomiędzy Sempertrans Bełchatów a dostawcą (w szczególności w związku z umowami dostawy) 
sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla Sempertrans Bełchatów jako wyłączny sąd 
właściwy. Jednak, Sempertrans Bełchatów, wg swego wyboru, będzie też miał prawo pozwać 
dostawcę przed sąd właściwy dla (i) miejsca siedziby dostawcy lub (ii) miejsca położenia towarów, 
które będą przedmiotem sporu. 
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1.8.2 Miejscem wykonania odnośnie płatności będzie Rogowiec.  

1.8.3 Jeśli nie istnieją obowiązkowe przepisy ustawowe sprzeczne z tym, cały stosunek handlowy 
pomiędzy Sempertrans Belchatow a dostawcą (w szczególności zawarte umowy dostawy) będą 
wyłącznie podlegać prawu materialnemu Polski. Wyłącza się stosowanie Konwencji Wiedeńskiej 
(Konwencji ONZ dot. Umów Międzynarodowej Sprzedaży Towarów) oraz podobnych umów 
zagranicznych.  

2 DODATKOWE POSTANOWIENIA ODNOŚNIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH 

2.1 Płatności  

W przypadku płatności faktur powinien być przedstawiony certyfikat montażu potwierdzony przez 
Sempertrans Bełchatów. Potwierdzony certyfikat montażu zostanie w Sempertrans Bełchatów. 

2.2 Dostawa          

Dostawa obejmować będzie, jeśli niezbędne, pełen zestaw rysunków roboczych w formacie dającym się 
skopiować oraz wzory lub odpowiedniki danych EDP w formacie akceptowalnym dla Sempertrans 
Belchatow. Sempertrans Belchatow będzie miał prawo wykorzystać takie rysunki aby dokonać zmian, 
napraw, wyprodukować części zamienne itd., oraz w tym celu udostępnić rysunki i wzory również 
stronom trzecim.  

2.3 Niewykonanie zobowiązania 

Jeśli dostawca środków trwałych nie wykonuje zobowiązania, mamy prawo do odstąpienia umowy ze 
skutkiem natychmiastowym po rozsądnym okresie czasu. Rozsądny termin zależy od naszych interesów i 
potrzeb.  

2.4 Odbiór dostawy    

Dostawę uważa się za przyjętą jeśli zadeklarujemy, po kontroli, że przyjmujemy dostawę. Przyjęcie 
dostawy nie oznacza rezygnacji z roszczeń z tytułu rękojmi ani innych roszczeń. Jeśli wymagane jest 
sprawdzenie funkcjonowania takie sprawdzenie powinno być przeprowadzone przez dostawcę na jego 
koszt.  

2.5 Rękojmia 

2.5.1 Okres gwarancji liczony jest od momentu naszego pisemnego oświadczenia o przyjęciu 
(protokół/certyfikat odbioru).  

2.5.2 W przypadku roszczeń tytułem rękojmi dostawca ponosi wszelkie koszty transportu, demontażu I 
instalacji jak również koszty zniszczenia lub inne poniesione koszty zgodnie z przepisami dot. 
zniszczenia dostarczonych towarów lub ich opakowań.                                   

2.5.3 Jeśli dostawca nie zdoła dokonać naprawy lub wymiany po pisemnym zgłoszeniu zaistniałych wad 
i po upływie rozsądnego okresu czasu, mamy prawo, na koszt dostawcy, sami we własnym 
zakresie dokonać naprawy lub uzyskać towar zamienny.  

2.6 Środki bezpieczeństwa  

Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za środki bezpieczeństwa dla ochrony ekipy montażowej i 
środków pomocniczych udostępnianych przez dostawcę. Dostawca zapewni przestrzeganie wszelkiego 
rodzaju zarządzeń policji, dotyczących zapobiegania wypadkom oraz przepisów bezpieczeństwa, które 
mogą odnosić się dla jego ekipy, a także będzie odpowiedzialny za wszelkie roszczenia wynikającego z 
powyższego. Ta odpowiedzialność dostawcy rozciąga sie również na zapewnienie ze strony dostawcy, że 
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poddostawcy także przestrzegają w/w. Odpowiedzialność ekipy wykorzystywanej przez Sempertrans 
Bełchatów do nadzoru prac montażowych nie będzie obejmowała monitorowanie zgodności z 
przepisami dot. bezpieczeństwa ale jedynie ograniczy się do odebrania dostawy i przyjęcia pracy 
montażowej w zakresie technicznym i handlowym. Sprzęt i środki ochrony zapewnione przez 
Sempertrans Bełchatów mogą być stosowane przez dostawce jedynie po ich szczegółowej kontroli.      
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