
Ogólne warunki zakupów firmy REPLAST Recycling Plastics sp. z o.o. 
 

I. Obowiązywanie warunków  
 

1. Obowiązują tylko nasze warunki zakupów. Warunki dostawcy sprzeczne lub różniące się 
od naszych warunków nie będą uznawane. Nasze milczenie wobec zgłoszonych nam, inaczej 
brzmiących warunków dostawcy nie oznacza uznania tych warunków. Naszego milczenia w 
odniesieniu do sprzecznych potwierdzeń zamówienia również nie należy traktować jako 
zgody. Niniejsze warunki obowiązują dostawy i usługi każdego rodzaju.  
2.  Każda różnica w potwierdzeniu zamówienia w odniesieniu do naszych zamówień 
traktowana jest jako odrzucenie naszego zamówienia. Jeśli dostawa mimo to nastąpi, 
wówczas należy uważać to definitywnie za zgodę na nasze warunki zakupu.   
3. Nasze warunki zakupu obowiązują również w odniesieniu do wszystkich przyszłych 
transakcji z dostawcą.   
 

II. Zawarcie umowy, dokumenty umowy 
 

1. Nasze zlecenia należy potwierdzić pisemnie w terminie 10 dni. Potwierdzone terminy są 
terminami ostatecznymi. Zlecenia udzielone bezpośrednio ustnie lub telefonicznie są 
skuteczne dopiero po potwierdzeniu przez nas pisemnie, telefaksem lub mailowo.   
2. Oferty dostawcy i jego przygotowane w związku z tym opracowania są dla nas bezpłatne.  
3. Wszystkie narzędzia, modele, wzory, rysunki i pozostałe dokumenty przekazane przez nas 
dostawcy pozostają naszą własnością i bez pozwolenia nie mogą być udostępnianie osobom 
trzecim.   
4. Dostawca zobowiązuje się traktować poufnie wszystkie niejawne informacje handlowe lub 
inne, znane mu przez współpracę gospodarczą z nami. Jego obowiązkiem jest odpowiednie 
zobowiązanie swoich poddostawców/podwykonawców. To zobowiązanie trwa nadal po 
zakończeniu współpracy gospodarczej.   
5. Możemy wymagać zmian przedmiotu dostawy lub przedmiotu usługi również po zawarciu 
umowy, o ile jest to dostosowane do możliwości dostawcy. Należy przy tym stosownie 
uwzględnić następstwa dla obu stron umowy, w szczególności w odniesieniu do zwiększenia 
lub zmniejszenia kosztów oraz terminów dostawy i wykonania usługi. 
 

III. Ceny, płatności 
 

1. Ceny są cenami stałymi łącznie z opakowaniem do ustalonego miejsca odbioru oraz łącznie 
z cłem.  
2. Rachunki do zapłaty należy wystawić w euro. Wszystkie rachunki muszą zostać 
przekazane nam w dwóch kopiach wraz z wszystkimi powiązanymi dokumentami i danymi 
po dostawie.   
3. Mamy prawo do wyrównywania należności naszych spółek córek lub spółek siostrzanych 
wobec dostawcy.   
 

IV. Wysyłka, opakowanie, terminy dostawy 
 

1.Termin dostawy podany w zamówieniu jest wiążący.  
2. O dostawach należy poinformować nas poprzez zawiadomienie o wysyłce, w którym 
należy podać rodzaj, ilość i wagę towaru. Zawiadomienia o wysyłce, listy przewozowe, 
rachunki i pozostała korespondencja musi posiadać nasz numer zamówienia.   



3. Materiały opakunkowe należy używać tylko w niezbędnej ilości, dostawca odbiera je 
bezpłatnie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opakowań. Miejscem usługi dla obowiązku 
odbioru jest miejsce przekazania towaru.  
4. Jeśli wyjątkowo zostaną nam oddzielnie skalkulowane opakowania, wówczas możemy je 
zwrócić dostawcy za opłatą 2/3 wartości bez frachtu wynikającej z rachunku.   
5. Dostawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania ustalonych terminów 
dostawy i innych terminów. Po bezskutecznym upływie przedłużonego terminu mamy prawo 
do odstąpienia od umowy oraz żądania odszkodowania.   
6. W przypadku zwłoki dostawca odpowiada zgodnie przepisami prawa. Nie narusza to 
ustalonej kary umownej na wypadek opóźnionej dostawy lub usługi.  
7. W przypadku zwłoki w dostawie jesteśmy uprawnieni do żądania ryczałtowego 
odszkodowania za szkodę powstałą wskutek zwłoki w wysokości 0,5 % wartości dostawy za 
każdy rozpoczęty tydzień kalendarzowy, jednak nie więcej niż maksymalnie 5 % wartości 
towaru.   
8. W przypadku przedterminowej dostawy mamy prawo do odesłania towaru do dostawcy. 
Jeśli wstrzymujemy się od tego, wówczas towar jest magazynowany u nas do terminu 
dostawy na koszt i ryzyko dostawcy.   
9. Siła wyższa oraz strajki pracowników zwalniają dostawcę a także nas z dotkniętych nimi 
ustawowych obowiązków świadczenia. W akceptowanych ramach niezwłocznie udzielimy 
niezbędnych informacji oraz dostosujemy nasze zobowiązania do zmienionych warunków. To 
samo zobowiązanie jest obowiązkiem dostawcy.  
 

V. Stosunki własnościowe, cesja wierzytelności 
 

1.  Zastrzeżenie własności na korzyść dostawcy jak również osób trzecich jest wykluczone. 
Dostawca może cedować swoje roszczenia wobec nas tylko za naszą zgodą.  
2. Materiał przekazany ewentualnie przez nas dostawcy w ramach umowy do opracowania 
pozostaje naszą własnością. Łączenie, mieszanie lub opracowywanie z innymi materiałami 
odbywa się wyłącznie na nasze zlecenie, tak, że stajemy się proporcjonalnym 
współwłaścicielem nowego przedmiotu. Łączenie z innymi ruchomymi rzeczami, które 
należy traktować jako główne przedmioty, może odbywać się wyłącznie za naszą wyraźną 
pisemną zgodą. Dostawca odpowiada wobec nas za stratę lub uszkodzenie naszej własności.  
3. Dostawca może wobec naszych roszczeń potrącać tylko niezaprzeczalne lub prawomocnie 
stwierdzone roszczenia lub dochodzić praw zatrzymania.   
 

VI. Reklamacja z tytułu wad, gwarancja  
 

1. Dostawca odpowiada za swoje dostawy bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy, poza 
tym zgodnie z następującymi regulacjami: dostawca jest zobowiązany do świadczenia swoich 
usług bez wad, tak, by posiadały właściwości zapewnione w umowie i nie miały wad, które 
pozbawiają lub zmniejszają ich wartość lub ich przydatność do normalnego lub 
zaplanowanego przez nas przy udzielaniu zlecenia użytku.   
2. W przypadku wadliwej dostawy mamy prawo do poprawy przedmiotu dostawy na koszt 
dostawcy, jeśli mamy szczególny interes w szybkim użytkowaniu przedmiotu dostawy ze 
względu na okoliczności sprawy i z powodów czasowych nie jest możliwa poprawa przez 
dostawcę. Przed rozpoczęciem poprawy poinformujemy o tym dostawcę pisemnie (również 
faksem lub mailowo).  
3. Mamy prawo do reklamacji z tytułu wad w ciągu 10 dni po otrzymaniu towaru, w 
przypadku ukrytych wad po ich odkryciu.   
Dotyczy to również obydwu opracowywanych przedmiotów dostawy.  



4. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od przejścia ryzyka. Obowiązywanie dłuższych 
ustawowych terminów pozostaje nienaruszone.  
5. Dostawca zwalnia nas z roszczeń odszkodowawczych osób trzecich odnośnie produktu, o 
ile jest zobowiązany ręczyć za błąd wyzwalający odpowiedzialność. 
6. Dostawca gwarantuje późniejszą dostawę części zamiennych lub podzespołów 10 lat od 
daty dostawy.  
 

VII. Prawo autorskie 
 

1. Dostawca ręczy za to, że przez dostawę lub usługę nie są naruszane prawa własności 
przemysłowej lub prawa autorskie osób trzecich.  
Jest zobowiązany umożliwić nam korzystanie z dostawy łącznie z ewentualnymi naprawami, 
zmianami lub uzupełnieniami dostarczonych przedmiotów w kraju i za granicą oraz zwolnić 
nas ze związanych z tym wszelkich roszczeń osób trzecich.   
2. Mamy prawo, na koszt dostawcy, uzyskać zezwolenie na użytkowanie danych 
przedmiotów dostawy lub usług od osoby uprawnionej.  
 

VIII. Pozostałe 
 

1. Dostawca nie ma prawa bez naszej pisemnej zgody do zlecania wykonania zlecenia lub 
jego istotnych części osobom trzecim.  
2. Miejscem wykonania zobowiązania jest ustalone miejsce odbioru.  
3. Wyłączną właściwością miejscową sądu jest główna siedziba zleceniodawcy.   
4. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec.  
5. Jeśli jeden lub kilka wymienionych warunków handlowych jest nieważny ze względu na 
przepisy prawa, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Obydwie strony umowy 
zobowiązują się do tego, by luki powstałe wskutek tego wypełnić postanowieniem, które 
odpowiada celowi gospodarczemu nieważnego postanowienia.  
 
Stan warunków zakupu: 01.01.2013 
 


