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§ 1 Zakres zastosowania
(1)

Niezależnie od jakiegokolwiek przeciwnego porozumienia na
piśmie, niniejsze warunki będą miały zastosowanie wobec
wszystkich zamówień i umów w których klientem, nabywcą lub
zamawiającym klientem jest PRT RADOMSKO. Warunki te będą
miały zastosowanie także wobec wszystkich przyszłych
interesów.

(2)

Warunki drugiej strony umowy nie są akceptowane i nie będą
miały zastosowania. Ze strony PRT RADOMSKO nie jest
wymagane wnoszenie jakiegokolwiek sprzeciwu.

(3)

W odniesienie do wszystkich towarów lub usług druga strona
umowy uznaje wyłączność zastosowania niniejszych
warunków zakupu.

(4)

PRT RADOMSKO jest uprawniona do odmowy przyjęcia
częściowej, niepełnej lub nadmiarowej dostawy/usługi.

(5)

PRT RADOMSKO jest ponadto uprawniona do zadeklarowania
wycofania się z całego zamówienia w przypadku dzielonego na
części świadczenia usługi.

(6)

Dostawa/usługa są wykonane w pełni tylko jeśli druga strona
umowy przekaże PRT RADOMSKO wszystkie uzgodnione
dokumenty lub dokumenty zwyczajowo wymagane (np.
faktury, dokumenty przewozowe, certyfikaty pochodzenia,
deklaracje zgodności, listy gwarancji, dokumenty techniczne i
instrukcje eksploatacji). Przekazanie tych dokumentów jest
wymagane aby płatność mogła stać się należna.
Druga strona umowy zabezpiecza PRT RADOMSKO i zwalnia ją
z odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich roszczeń, jakie
strony trzecie, w szczególności klienci PRT RADOMSKO lub
władze, mogą wnieść przeciwko PRT RADOMSKO z racji tego,
że druga strona umowy nie dostarczyła, lub nie dostarczyła w
pełni lub na czas, uzgodnionego lub zwyczajowo wymaganego
dokumentu do PRT RADOMSKO.

§2 Zamawianie
(1)

Zamówienie jest wiążące dla PRT RADOMSKO tylko jeżeli jest
złożone na piśmie (listownie, pocztą elektroniczną lub faksem).

(2)

Zasoby załączone do zapytań lub zamówień od PRT
RADOMSKO, takie jak plany, szkice, dane, próbki, formularze,
modele, matryce, rękopisy, litografy lub wzory, pozostają
własnością PRT RADOMSKO i mogą być wykorzystywane
wyłącznie do celów PRT RADOMSKO. Muszą one zostać
zwrócone, bez konieczności ich zażądania, do PRT RADOMSKO
najpóźniej wraz z fakturą lub w dowolnym momencie na
żądanie na koszt drugiej strony umowy. Druga strona umowy
będzie ponosić ryzyko przypadkowej utraty lub
przypadkowego uszkodzenia zasobów aż do momentu ich
zwrócenia.

(3)

Od PRT RADOMSKO nie będzie wymagane dokonanie płatność
za przygotowanie ofert cenowych oraz związanych z nimi
dokumentów (planów, specyfikacji technicznych, itd.). W
momencie przyjęcia zamówienia druga strona umowy
deklaruje, że posiada wszystkie potrzebne informacje, dane,
opisy, plany, specyfikacje techniczne oraz wystarczającą
wiedzę o warunkach lokalnych.

(7)

Druga strona umowy jest zobowiązana natychmiastowo
przekazać PRT RADOMSKO na żądanie wszelkie informacje,
jakich PRT RADOMSKO lub klient PRT RADOMSKO wymaga w
celu zapewnienia dowodu przestrzegania regulacji prawnych
lub innych, w szczególności Dyrektywy WE 1935/2004 oraz
Dyrektywy WE 1907/2006 (REACH). Informacje te obejmują w
szczególności dowody przeprowadzenia inspekcji, obliczeń i
analiz, jak również ich wyniki.

(8)

W przypadku niedopełnienia zobowiązań przez drugą stronę
umowy PRT RADOMSKO będzie każdorazowo uprawniona do
domagania się natychmiastowej zapłaty kary umownej w
wysokości 1% wartości zamówienia za każdy rozpoczęty
tydzień niedotrzymywania zobowiązań, do maksymalnie 10%.
Straty przekraczające tę kwotę zostaną zrekompensowane.

§ 4 Transport
(1)

Druga strona umowy będzie przestrzegała instrukcji
spedycyjnych PRT RADOMSKO oraz spedytora lub
przewoźnika. Numer zamówienia oraz data zamówienia będą
podane na dokumentach spedycyjnych. Wraz z dostawą, druga
strona umowy przekaże PRT RADOMSKO wszystkie wymagane
deklaracje zgodności, w szczególności te dotyczące dyrektywy
WE 1935/2004.

(2)

Transport będzie prowadzony na koszt i ryzyko drugiej strony
umowy. Druga strona umowy poniesie też koszty
ubezpieczenia i opakowania.

§ 3 Dostawa/Wykonanie usługi
(1)

Ostatecznym terminem dostawy/wykonania usługi jest data
podana przez PRT RADOMSKO, w której zamówione towary
mają zostać dostarczone do miejsca dostawy wraz z wszystkimi
dokumentami transportowymi, celnymi i towarzyszącymi, lub
data w której usługa ma zostać wykonana w miejscu
wykonania usługi.

(2)

PRT RADOMSKO jest uprawniona do odmowy przyjęcia
przedwczesnej lub opóźnionej dostawy/wykonanej usługi oraz
do zwrócenia towarów na rachunek i ryzyko dostawcy lub do
przechowania towarów u strony trzeciej.

(3)

Jeśli druga strona umowy uzna, że nie będzie możliwe
terminowe dostarczenie/wykonanie całości lub części
towarów/usług, przekaże natychmiastowo powiadomienie o
tym, kiedy dostawa/usługa zostanie wykonana (nowy
ostatecznych termin dostawy/wykonania usługi).
PRT RADOMSKO jest uprawniona do wycofania się z umowy z
zachowaniem racjonalnego okresu zwłoki lub do
zaakceptowania
nowego
ostatecznego
terminu
dostawy/wykonania usługi.

§ 5 Miejsce dostawy/wykonania usługi, przeniesienie ryzyka
(1)

O ile nie zostanie uzgodnione inaczej, miejscem
dostawy/wykonania usługi jest zakład PRT RADOMSKO w
Radomsku.

(2)

O ile nie zostanie uzgodnione inaczej, ryzyko zostanie
przeniesione dopiero po rozładowaniu towarów w miejscu
dostawy oraz wykonaniu usług w miejscu ich wykonywania.
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§ 6 Ceny, faktura i płatność
(1)

Ceny są stałe i zawierają wszystkie wydatki poniesiona na
potrzeby pełnej dostawy/pełnego wykonania usług.

(2)

Numer zamówienia PRT RADOMSKO będzie podany na
fakturach jako warunek tego, aby kwota stała się należna.

(3)

W przypadku nieadekwatnej dostawy/wykonania usług PRT
RADOMSKO jest uprawniona do wstrzymania płatności do
momentu pełnego wykonania dostawy/usług.

(4)

O ile dostawa/wykonanie usługi jest pozbawione wad i
następuje uporządkowane przedłożenie rachunków, zostanie
dokonana płatność netto, o ile nie zostanie uzgodnione
inaczej, i nastąpi to w przeciągu 14 dni od otrzymania faktury z
zastosowaniem 3% zniżki lub w przeciągu 90 dni w kwocie
netto.

(5)

Domyślne odsetki wynoszą 4% rocznie.

(3)

Druga strona umowy będzie sprawdzać, konserwować i
naprawiać narzędzia na własny koszt. PRT RADOMSKO
zostanie natychmiast poinformowana o wszelkich stratach lub
uszkodzeniach.

(4)

Druga strona umowy zwróci narzędzia natychmiastowo na
własny rachunek na żądanie PRT RADOMSKO. Druga strona
umowy będzie ponosić ryzyko jakiejkolwiek przypadkowej
utraty lub przypadkowego uszkodzenia narzędzi aż do
momentu ich zwrócenia.

(5)

Inne części zapewnione również przez PRT RADOMSKO
pozostają własnością PRT RADOMSKO. W przypadku
połączenie lub przetworzenia takich części, PRT RADOMSKO
uzyska współwłasność nowego przedmiotu w proporcji
tożsamej z proporcją wartości (kosztu zakupu) jej części do
wartości pozostałych łączonych lub przetwarzanych
przedmiotów.
Druga strona umowy będzie przechowywała te części i
administrowała nimi bezpłatnie i w sposób oddzielnych,
zgodnie z instrukcjami od PRT RADOMSKO, i oznaczy je
wyraźnie jako własność PRT RADOMSKO. Druga strona umowy
zamówi też owe części w odpowiednim czasie i będzie
utrzymywała ich dostępność tak, aby móc dotrzymać w pełni i
terminowo swoich zobowiązań w zakresie dostawy względem
PRT RADOMSKO.

§ 7 Gwarancja
(1)

Druga strona umowy gwarantuje, że dostawa/wykonanie
usługi jest zgodne z umową oraz zwyczajowo wymaganą
charakterystyką, w szczególności z wszystkimi stosownymi
regulacjami (np. regulacjami WE 1935/2004 lub WE
1907/2006) oraz stanem wiedzy technicznej. Maszyny i
instalacje muszą być zgodne w szczególności ze specyfikacjami
funkcjonalnymi oraz właściwymi dla produktu normami w
zakresie bezpieczeństwa i eksploatacji.

(2)

Druga strona umowy jest zobowiązana do kontroli
dostawy/wykonania usługi pod kątem ilościowym i
jakościowym. Wyłącza się wyraźnie obowiązek badania i
powiadamiania o wadach po stronie PRT RADOMSKO.

(3)

Druga strona umowy jest zobowiązana do naprawienia wad w
przeciągu odpowiedniego czasu lub zagwarantowania PRT
RADOMSKO redukcji ceny, wedle uznania PRT RADOMSKO.

(4)

W pilnych przypadkach PRT RADOMSKO jest uprawniona do
naprawienia wad samodzielnie lub zlecenia ich naprawy
stronom trzecim. Druga strona umowy poniesie koszty w tym
zakresie.

§ 8 Prawa własności intelektualnej
(1)

Inne zapewnione części mogą być wykorzystywane tylko na
potrzeby towarów lub usług wytwarzanych dla lub
dostarczanych do PRT RADOMSKO. Druga strona umowy jest
zobowiązana do ubezpieczenia tych części zgodnie z wartością
odtworzenia. Przekazuje ona niniejszym na PRT RADOMSKO
wszystkie roszczenia odszkodowawcze należne jej na mocy
takiego ubezpieczenia.
Jeśli produkcji przedmiotu umowy nie może zostać wykonana
lub może być wykonana tylko częściowo, druga strona umowy
zrekompensuje PRT RADOMSKO inne części przekazane przez
PRT RADOMSKO, które druga strona umowy wykorzystała na
potrzeby nieudanej produkcji.
§ 11 Rekompensata
(1)

Druga strona umowy będzie odpowiedzialna względem PRT
RADOMSKO za wszelkie straty spowodowane naruszeniem
umowy, w szczególności za straty wynikające z opóźnionego
lub nieadekwatnego dostarczenia towaru/wykonania usługi.
Odpowiedzialność ta ma zastosowanie również wobec
dostawy towarów/wykonywania usług przez podwykonawców
i poddostawców. Zobowiązanie do zabezpieczenia obejmuje
również koszty wycofania produktu z rynku. Co więcej, PRT
RADOMSKO upewniona jest do dochodzenia praw dotyczących
odpowiedzialności za produkt także jeśli wykorzystuje
dostarczone towary/wykonane usługi głównie w obrębie
swojej firmy.

(2)

Na żądanie PRT RADOMSKO druga strona umowy jest
zobowiązana
do
wykupienia
ubezpieczenia
od
odpowiedzialności z sumą ubezpieczenia wynoszącą co
najmniej 5 milionów EUR oraz do utrzymania go przez okres co
najmniej
pięciu
lat
od
terminy
dostarczenia
towarów/wykonania usług. Druga strona umowy przekaże PRT
RADOMSKO na jej żądanie dowód wykupienia takiego
ubezpieczenia.

Druga strona umowy zagwarantuje, że żadne prawa strony
trzeciej nie zostaną naruszone przed wykonaną przez nią
dostawę/usługę i zabezpieczy PRT RADOMSKO i zwolni ją z
odpowiedzialności względem wszelkich roszczeń wynikających
z naruszenia takich praw.

§ 9 Nieujawnianie informacji
(1)

Druga strona umowy jest zobowiązana do zachowania
poufności w odniesieniu do relacji biznesowej z PRT
RADOMSKO oraz do utrzymania w poufności wszystkich
informacji otrzymanych od PRT RADOMSKO, także po
wypełnieniu umowy.

§ 10 Narzędzia i inne części
(1)

Narzędzia zapewnione całkowicie lub częściowo na koszt PRT
RADOMSKO pozostaną własnością PRT RADOMSKO lub
zostaną przekazane PRT RADOMSKO na żądanie. Można je
wykorzystywać
wyłącznie
na
potrzeby
produktów
wytwarzanych dla PRT RADOMSKO lub dostarczanych do PRT
RADOMSKO. Druga strona umowy jest zobowiązana do
ubezpieczenia narzędzi zgodnie z wartością odtworzenia na
własny koszt. Niniejszym przydziela ona PRT RADOMSKO
wszelkie prawa do rekompensaty do jakich jest uprawniona
mocy takiego ubezpieczenia.

§ 12 Zmiany w materiałach, itd., zatrzymanie produkcji
(1)

Druga strona umowy poinformuje PRT RADOMSKO, bez
konieczności otrzymania żądania, w odpowiednim czasie oraz
na piśmie, o modyfikacjach w zakresie materiałów, procesów
produkcyjnych, preparatów, dostawców oraz dostarczanych
części.
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Może ona wprowadzać zmiany w zakresie materiałów,
procesów produkcyjnych, preparatów, dostawców i
dostarczanych części po uzyskaniu uprzedniego
zatwierdzenia takiej zmiany na piśmie od PRT RADOMSKO.
W przypadku wprowadzania w modyfikacji w materiałach
lub preparatach druga strona umowy przekaże PRT
RADOMSKO, bez konieczności otrzymania żądania, nową
deklarację zgodności.
(3)

Językiem postępowania arbitrażowego będzie język
niemiecki. Jeśli umowa jest sporządzona w języku innym niż
niemiecki, językiem postępowania arbitrażowego będzie
język angielski.
Niemniej jednak w obu przypadkach PRT RADOMSKO
będzie uprawniona do wszczęcia postępowania przeciwko
drugiej stronie umowy przed innym właściwym sądem.
(3)

Jeśli umowa sporządzona jest także w języku angielskim, jej
wersja w języku polskim będzie nadrzędna na potrzeby
interpretacji umowy oraz niniejszych warunków.

(4)

Wszelkie relacje prawne między PRT RADOMSKO oraz
drugą stroną umowy podlegają przepisom prawa polskiego.
Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów nie będzie miała
zastosowania.

Jeśli którekolwiek postanowienia umowy lub niniejszych
warunków są lub staną się nieważne lub nieegzekwowalne,
nie będzie to miało wpływu na pozostałą część umowy oraz
pozostałe warunki. Nieważne lub nieegzekwowalne
warunki zostaną uznane za zastąpione przez
postanowienia, które racjonalne strony uzgodniłyby w ich
miejsce w celu osiągnięcia zamierzonego celu
biznesowego.

(5)

Wyłącznym właściwym miejscem rozstrzygania sporów w
zakresie Konwencji z Lugano lub Europejskiego
Rozporządzenia w sprawie Jurysdykcji i Egzekucji jest sąd
właściwy dla zakładu PRT RADOMSKO, dla którego
przeznaczona jest dostawa/wykonanie usług.

Druga strona umowy może wykorzystać PRT RADOMSO
i/lub swoją dostawę/wykonanie usług na rzecz PRT
RADOMSKO w celach reklamowych lub w formie referencji
wyłącznie za uprzednią zgodą PRT RADOMSKO udzieloną na
piśmie.

(6)

Druga strona umowy wyraża zgodę na to, że PRT
RADOMSKO może rejestrować i przetwarzać jej dane za
pomocą EDP (automatycznie).

Druga strona umowy poinformuje PRT RADOMSKO na
piśmie z co najmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem o
zakończeniu produkcji części istotnych dla PRT RADOMSKO
lub zaprzestaniu prowadzenia działalności, aby zapewnić
PRT RADOMSKO możliwości zagwarantowania adekwatnej
inwentaryzacji.

§ 13 Postanowienia końcowe
(1)

(2)

Uzgadnia się, że międzynarodowy trybunał arbitrażowy
Izby Handlowej Austrii w Wiedniu będzie odpowiedzialny
za wszystkie przypadku wykraczające poza zakres takiej
jurysdykcji. Miejscem przeprowadzenia arbitrażu będzie
Wiedeń w Austrii.
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