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Ogólne warunki zakupu – Air Products Sp. z o.o. (OWZ). Stan na 1 lutego 2011 r.
Zakup przez Air Products sp. z o.o (dalej: „AP” lub „Nabywca”) wszelkich dóbr, produktów oraz usług przez firmę Air
Products Sp z o.o. odbywać się będzie wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszych OWZ. OWZ mogą
być jednostronnie modyfikowane lub zmieniane przez AP, o ile informacja o wprowadzonych zmianach umieszczona
będzie w kierowanych do Dostawców zamówieniach, bądź załącznikach do zamówień. W ten sam sposób moŜliwe jest
równieŜ wyłączenie przez AP zastosowania niektórych zapisów OWZ.
JeŜeli Dostawca i AP nie uzgodnili inaczej na piśmie, wyłączone zostaje zastosowanie jakichkolwiek wzorców umów
stosowanych przez Dostawcę. Przyjecie przez AP zamówionych towarów, bądź uiszczenie zapłaty nie oznacza
akceptacji wzorców umów stosowanych przez Dostawcę.
JeŜeli Dostawca i AP nie uzgodnili inaczej na piśmie, niniejsze OWZ stosuje się w wersji obowiązującej w dniu zawarcia
pomiędzy stronami umowy. Aktualna wersja OWZ dostępna jest w kaŜdym czasie na stronie
http://www.airproducts.com/AboutUs/SupplierInformation/GeneralPurchaseOrderInformation.htm
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1.Postanowienia ogólne i definicje
i.

W niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu (OWZ) określenia mają następujące znaczenie:
 Nabywca oznacza Air Products Sp z o.o.
 Dostawca oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, spółkę lub inny podmiot nieposiadający osobowości
prawnej , do którego skierowane jest zamówienie
 Zamówienie oznacza formalny dokument zobowiązujący Nabywcę do zakupu towarów i usług posiadający
unikalny numer, przedstawiający uzgodnione warunki zakupu. Numer zamówienia musi być wykazany na
fakturze oraz wszelkich innych dokumentach związanych z realizowaną dostawą.
 Towar – oznacza wszelkie produkty, artykuły, sprzęty, surowce, narzędzia, części zakupione przez
Nabywcę. Towarami są równieŜ wszelkie postaci energii, wody oraz pary.
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ii.

iii.

Usługi – oznaczają wszelkie usługi świadczone na cele Nabywcy określone w zamówieniu, bądź w
załączniku do zamówienia. Usługi oznaczają równieŜ wszelkiego rodzaju ekspertyzy, badania lub
opracowania budowlane, jak równieŜ doractwo techniczne.
WiąŜące dla Nabywcy są wyłącznie zamówienia sporządzone w formie pisemnej. Podpis Nabywcy na
zamówieniu nie jest wymagany. Dokument przekazany drogą faksową, emailem lub innym elektronicznym
systemem przekazywania danych, w rozumieniu niniejszych OWZ stanowi dokument w formie pisemnej.
Dostawca, przyjmując zamówienie do realizacji potwierdza, Ŝe zapoznał się z treścią niniejszych OWZ i ją
akceptuje.

2. Warunki Dostawy
i.
ii.
iii.

Dostawca przyjmuje do wiadomości, Ŝe wykonanie dostawy w uzgodnionym terminie, jak równieŜ odpowiednia
jakość dostarczanych towarów i usług mają dla Nabywcy znaczenie zasadnicze i strategiczne.
Uzgodnione terminy dostawy są wiąŜące.
Dostawca ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru lub usługi, chyba Ŝe opóźnienie jest
wynikiem siły wyŜszej (np. decyzje organów państwowych, kataklizmy, Ŝywioły, strajki, przerwy w dostawach
energii itp.).

3. Ceny i warunki płatności
i.
ii.

Cena za towar zawiera koszt opakowania i transportu do miejsca dostawy o ile nie zaznaczono inaczej.
Płatność za zakup dostarczony towar bądź wykonaną usługę następować będzie na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury. Faktura musi odwoływać się do numeru zamówienia i zawierać wszystkie elementy
określone przepisami prawa. Płatność następować będzie zgodnie z terminem płatności wskazanym na
zamówieniu.

4. Jakość i dokumentacja
i.

ii.
iii.

Przed złoŜeniem zamówienia Nabywca, bądź osoba upowaŜniona przez Nabywcę moŜe dokonać kontroli jakości
towarów bądź prawidłowości świadczenia usług przez Dostawcę. W szczególności kontrola moŜe dotyczyć
spełniania przez towary norm bezpieczeństwa, a w przypadku usług – sprawdzenia czy wykonywane są one
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Przeprowadzenie takiej kontroli nie stanowi zobowiązania Nabywcy do dokonania zakupu kontrolowanych
towarów i usług.
Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków technicznych, jakościowych i bezpieczeństwa
zgodnych z wymogami Nabywcy lub – w przypadkach gdy Nabywca nie określił wymaganych warunków – do
przestrzegania obowiązujących zgodnie z obowiązującymi przepisów i norm.

5. Gwarancja
i.

W przypadku gdy dostarczone towary bądź usługi posiadają wady zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy
OWZ, a w przypadkach nieuregulowanych treścią OWZ stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
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ii.

iii.
iv.

v.

Dostawca gwarantuje, Ŝe dostarczony towar jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz zgodny ze
specyfikacją dołączoną do zamówienia oraz spełnia wszystkie wymogi wynikające z przepisów (w tym
odpowiednich norm UE) odnoszących się do dostarczanych towarów i usług.
Dostawca gwarantuje, Ŝe świadczone przez niego usługi będą wykonywane przy zachowaniu naleŜytej
staranności, zgodnie z ogólnie przyjętymi w danej branŜy standardami postępowania.
Jeśli w ciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia przez Nabywcę uŜywania towaru (ale nie później niŜ 18 miesięcy
od daty jego dostawy), Nabywca zawiadomi pisemnie Dostawcę o stwierdzonej wadzie (w tym niezgodności
towaru ze specyfikacją), Dostawca dokona wymiany lub naprawy wadliwego towaru, na swój koszt (koszty
opakowania i transportu równieŜ obciąŜają Dostawcę). Naprawiony lub wymieniony towar objęty będzie
gwarancją przez okres i na warunkach analogicznych jak pierwotnie dostarczony towar, przy czym okres
gwarancji ponownie rozpoczyna swój bieg w momencie wykonania naprawy bądź wymiany towaru .
Jeśli w ciągu 7 dni (roboczych) od daty powiadomienia Dostawcy, Dostawca nie się podejmie działań
zmierzających do sprawdzenia towaru i usunięcia wad poprzez naprawę lub wymianę wadliwego towaru, jak
równieŜ w przypadkach gdy podany przez naprawa lub wymiana towaru nie zostanie przez Dostawcę
zakończona w rozsądnym terminie, Nabywca ma prawo zlecić naprawę lub wymianę osobie trzeciej, a Dostawca
zostanie obciąŜony kosztami poniesionymi w wyniku takiego działania.

6. UniewaŜnienie zamówienia
i.
ii.

Nabywca moŜe anulować zamówienie i wezwać Dostawcę do zaprzestania świadczenia usług lub wstrzymania
wysyłki towarów poprzez pisemne zawiadomienie Dostawcy.
OWZ nie wyłączają prawa Nabywcy do uniewaŜnienia całego zamówienia lub jego części, jeśli Dostawca nie
przestrzega wymagań Nabywcy oraz działa niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Przenoszenie praw
i.

Dostawca nie moŜe przenosić Ŝadnych praw i obowiązków wynikających z przyjęcia złoŜonego przez Nabywcę
zamówienia ( (wiąŜącej strony umowy) na podmioty trzecie, bez pisemnej zgody Nabywcy.

8. Kodeks postępowania
i.

Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego Nabywcę kodeksu etycznego - Kodeksu
Postępowania Nabywcy, w swoich kontaktach z Nabywcą. Kodeks Postępowania Nabywcy dostępny jest pod
adresem: www.airproducts.com/codeofconduct

9. Bezpieczeństwo
i.

Dostawca dostarczy nieodpłatnie na adres dostawy ulotki informacyjne (certyfikaty) zawierające wskazówki i
ostrzeŜenia dotyczące właściwego i bezpiecznego korzystania z dostarczonych towarów.

10. Zmiany w zamówieniu
i.

Wszelkie zmiany w zamówionym towarze lub usłudze dotyczące ceny, materiału lub daty dostawy mogą być
wprowadzone wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Nabywcy.
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11. Incoterms (2010)
i.

Wszelkie dostawy towarów i usług odbywają się na zasadach INCOTERMS 2010.

12. Ubezpieczenia
i.

Dostawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia na taką kwotę i na takich warunkach, aby był on
ubezpieczony od wszelkich ryzyk na jakie moŜe zostac naraŜony wynikających związku z zamówieniami
Nabywcy.

13. Zachowanie tajemnicy
i.
ii.
iii.

Strony zobowiązują się wszystkie zamówienia i szczegóły z nimi związane traktować jako tajemnicę handlową
(tajemnicę przedsiębiorstwa).
Szczegóły handlowe i techniczne moŜna ujawnić osobom trzecim tylko po wcześniejszym otrzymaniu zgody w
formie pisemnej.
Zobowiązanie do zachowania tajemnicy trwać będzie takŜe po dostaw zakończeniu współpracy pomiędzy
stronami.

14. Rozstrzyganie sporów, postanowienia końcowe
i.
ii.

KaŜda umowa zakupu lub czynność prawna dokonana pomiędzy Nabywcą a Dostawcą, w ramach niniejszych
OWZ podlega prawu polskiemu.
Wszelkie spory wynikłe z transakcji dostaw towarów bądź usług rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo
Sąd miejsca siedziby Nabywcy.
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