Warszawa, 2007-07-02

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU PLASIMET S.J.
1. Podane niżej warunki zakupu znajdują zastosowanie do każdego zamówienia,
chyba że w treści zamówienia podano inne dane dotyczące wszystkich lub
niektórych postanowień.
Ogólne warunki zakupu stanowią o sposobie realizacji zamówienia i nie
wymagają podpisu stron. Przyjmuje się, że Dostawca akceptuje podane warunki
w całości, jeżeli w ciągu 7 dni od daty otrzymania zamówienia nie złożył do
Plasimet S.J. na piśmie, pod rygorem nieważności, odmiennego zastrzeżenia.
Brak takich zastrzeżeń lub złożenie ich po terminie, powoduje przyjęcie przez
Dostawcę warunków. Podawanie zatem innych warunków na dowodach dostawy,
fakturach lub innych pismach handlowych powoduje ich anulowanie lub
nieskuteczność.
2. Wszelkie oświadczenie stron składane w związku z realizacją umowy lub
zamówienia, w tym także zmiana treści lub postanowień, wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku zwłoki w dostawie, choćby tylko w zakresie jednego elementu
zamówienia (pozycji), Plasimet S.J. zastrzega sobie prawo podjęcia jednego z
niżej wymienionych kroków:
− domagać się pełnego wykonania przez Dostawcę, przy jednoczesnym prawie
zapłaty kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 1% ceny zakupu nie
dostarczonego materiału, półfabrykatu. Plasimet S.J. jest uprawniony ponadto
do domagania się odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych
kar umownych (koszty związanie z wykryciem i obsługą wadliwych
komponentów w Plasimet S.J., bądź karami wynikającymi z braku realizacji
dostaw dla odbiorców Plasimet S.J.),
− odstąpienia od umowy w całości lub części poprzez złożenie oświadczenia na
piśmie z zachowaniem prawa do żądania odszkodowania z tytułu
niewykonania umowy.,
− zaopatrzenia się u innego Dostawcy na koszt i ryzyko dotychczasowego
Dostawcy, zachowując jednocześnie roszczenie o naprawianie szkody,
− miejscem dostawy jest Plasimet S.J. lub inne miejsce określone w
zamówieniu. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów
przechodzi na Plasimet S.J. z chwilą przejęcia towaru do jego magazynów
zgodnie z pkt.5.
4. Towar do magazynu z chwilą dostawy jest przyjmowany jako zawieszony do
czasu przeprowadzenia kontroli ilościowej i jakościowej. Jeżeli wynik kontroli jest
pozytywny, towar przyjmowany jest na stan Plasimet S.J.
5. Negatywne wyniki kontroli w zakresie ilościowym bądź jakościowym, niezwłocznie
zostaną przekazane Dostawcy. Towar wadliwy (cała partia) zostanie zwrócona
Dostawcy do niezwłocznej wymiany, która winna nastąpić w ciągu 3 dni od
powiadomienia. Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia naprawy lub
zwrotu jej kosztów. Koszty Plasimet S.J. związane z obsługą wadliwych
komponentów, zawarte są w załączniku do ogólnych warunków zakupu.
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6. Plasimet S.J. nie odpowiada za materiały dostarczone w ilości większej niż
wymieniono w zamówieniu (harmonogramie), również w przypadku, gdy zostały
one wprowadzone do magazynu Plasimet S.J.
7. Przyjmuje się, że ceny umowne zostały zaakceptowane przez Dostawcę, a więc
nie podlegają zmianie, za wyjątkiem wyraźnego, odmiennego uzgodnienia stron
w tym zakresie, sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.
8. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Dostawcę, uprawnia
Plasimet S.J. do wstrzymania płatności za wcześniejsze świadczenia na rzecz
Dostawcy, w tym także płatności nie dotyczących zamówienia.
9. Rysunki, sprawdziany, przyrządy specjalne, które zostaną dostarczone przez
Plasimet S.J. do realizacji zamówienia, pozostają naszą własnością i podlegają
zwrotowi w dobrym stanie po zakończeniu pracy. Brak zwrotu upoważnia
Plasimet S.J. do obciążenia Dostawców ich kosztami, lub kosztami ich naprawy.
10. Osoby upoważnione przez Plasimet S.C. mają prawo wstępu do magazynu
naszych Dostawców w celu przeprowadzenia inwentaryzacji i kontroli materiałów
będących naszą własnością, jak również materiałów znajdujących się na
wydziałach produkcyjnych, bądź już jako wyroby gotowe.
11. Wszelkie sprawy wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, winny być
rozstrzygane w sposób polubowny. Jeżeli takie rozstrzygnięcie jest niemożliwe,
sprawa podlega ocenie sądu powszechnego właściwego dla Plasimet S.J.

Ireneusz Kijas
Prezes

Andrzej Uziębło
Vice Prezes
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ZAŁĄCZNIK DO OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAKUPU PLASIMET S.J.

KOSZTY ZWIĄZNE Z WYKRYCIEM I OBSŁUGĄ KOMPONENTÓW
WADLIWYCH W Plasimet S.J.

L.p.
1
2
3
4
5
6

7

Opis
Koszt pracy operatora
Koszt pracy technologa
Koszt pracy Kontrolera Jakości
Koszty administracyjne związane z
reklamacją, zwrotem części,
ponownym przyjęciem
Koszty zwrotu do selekcji, naprawy
itp., dodatkowe transporty
Koszty odbudowania utraconej
produkcji
Koszty związane z reklamacjami
gotowych wyrobów, spowodowanych
wadliwymi komponentami, bądź
zatrzymaniem produkcji u klienta
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