OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
obowiązujące w spółce ETP S.A.

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze ogólne Warunki Zakupu obowiązują dopóty, dopóki między firmą ETP S.A.,
a Dostawcą nie zostaną uzgodnione pisemnie inne postanowienia lub nie zostanie
zawarta umowa na piśmie. Ogólne Warunki Zakupu będą miały zastosowanie:
1)

2)
3)

w przypadku zakupu materiałów, pozycji, wyrobów, składników,
oprogramowania i wszelkich powiązanych usług („towary”), oferowanych lub
dostarczanych przez Dostawców, wynikających z tytułu wzajemnej współpracy
między Zamawiającym a Dostawcą;
w przypadku realizacji usług w oparciu o zamówienia bądź zlecenia;
w przypadku realizacji robót budowlanych.

Jeśli Ogólne Warunki Umów, regulaminy, instrukcje lub inne wzorce umowne
Dostawcy w części bądź w całości stoją w sprzeczności z Ogólnymi Warunkami
Zakupu ETP, wówczas wiążące są Ogólne Warunki Zakupu ETP.
Żadne zasady i warunki zawarte w potwierdzeniach zamówień/zleceń, wcześniejszych
ofertach i innych dokumentach wystawionych przez Dostawców nie będą wiążące dla
ETP, nawet jeśli nie zostały wyraźnie odrzucone.
Specjalne postanowienia zamówienia, konkretne warunki uzgodnione na piśmie
z Dostawcą w zamówieniu bądź zleceniu oraz wszelkie inne dokumenty włączone
niniejszym, mogące pozostawać w sprzeczności z Ogólnymi Warunki Zakupu, będą
miały pierwszeństwo przed obowiązującymi postanowieniami Ogólnych Warunków
Zakupu.
Wykonując zlecenie bądź zamówienie bądź umowę o roboty budowlane Dostawca
przyjmuje na siebie w całości zobowiązania wynikające z Ogólnych Warunków
Zakupu. Jeśli Dostawca nie zgadza się z Ogólnymi Warunkami Zakupu, wówczas
zobowiązany jest niezwłocznie, przed wykonaniem zlecenia/zamówienia pisemnie
powiadomić ETP. ETP zastrzega sobie w tym wypadku prawo wycofania
zlecenia/zamówienia. W tym wypadku Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia
w stosunku do ETP.
Definicje:
Dostawca – rozumiany jest jako Dostawca towaru, usług i jako podwykonawca
realizujący roboty budowlane;
II. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA
O ile Strony nie uzgodnią inaczej w treści zlecenia bądź zamówienia, zlecenie bądź
zamówienie musi zostać potwierdzone pisemnie przez Dostawcę w terminie dwóch dni
roboczych licząc od daty zamówienia lub zlecenia.
Za pisemne potwierdzenie uznaje się dokument papierowy, fax lub e-mail przesłany
przez Dostawcę do ETP. Podpisanie zamówienia/zlecenia oznacza przyjęcie
niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Dostawcę w podanym wyżej terminie, traktowane będzie przez ETP jako milczące
przyjęcie przez Dostawcę zamówienia/zlecenia do realizacji na warunkach
w zamówieniu/zleceniu określonych i zgodnych z Ogólnymi Warunkami Zamówienia.
III. CENA/STAWKA WYNAGRODZENIA
1. Dla wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami traktowane są jako wiążące ceny
(stawki wynagrodzenia) określone w zamówieniu/zleceniu ETP zaakceptowanym
przez Dostawcę.
2. Każda z faktur Dostawcy musi operować cenami (stawkami wynagrodzenia), które
są tożsame z uwidocznionymi na zamówieniu/zleceniu ETP. Faktury z cenami
(stawkami wynagrodzenia) określonymi w inny sposób nie będą przez ETP
przyjmowane, chyba że ten wyrazi na to zgodę na piśmie i przekaże ją Dostawcy jako
załącznik do uprzedniego zamówienia/zlecenia.
3. Dostawca przedstawi ETP możliwości skorzystania przez niego z obniżek cen
(stawek wynagrodzenia) mających miejsce przed datą dostawy towarów lub
zakończenia usług.
4. Wynagrodzenie Dostawcy określone w zamówieniu/zleceniu jest wyrażone
w kwocie netto i zostanie podwyższone o podatek VAT, który zostanie rozliczony
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wynagrodzenie Dostawcy obejmuje wszystkie należności i koszty Dostawcy i nie
podlega zwiększeniu.
IV. FAKTURY; WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Faktury
wystawiane
są
w
PLN
lub
w
walucie
uzgodnionej
w zamówieniu/zleceniu.
2. Wszystkie faktury Dostawcy zawierać muszą dane niezbędne w świetle przepisów
o podatku VAT. Ponadto muszą zawierać numer i datę zamówienia/zlecenia ETP. Do
faktur winny zostać dołączone także dokumenty zawierające nazwę i adres
przewoźnika – w przypadku dostaw, natomiast w przypadku faktur dotyczących usług,
robót budowlanych – do każdej faktury powinien zostać dołączony protokół odbioru
prac (częściowy lub końcowy) podpisany bez zastrzeżeń przez ETP.

3. Wszystkie faktury na zakup towarów poza wymaganiami określonymi w pkt.
powyżej muszą zawierać obowiązkowo następujące informacje:
- nr zamówienia/zlecenia;
- kod kraju producenta;
- kod taryfy celnej, AL. ECCN lub inne dodatkowe informacje uzgodnione przez ETP
i Dostawcę;
4. Faktury Dostawca przesyła na adres wskazany w zamówieniu/zleceniu ETP.
5. Płatności z faktur następować będą zgodnie z warunkami płatności określonymi na
zamówieniu/zleceniu ETP. Jako termin początkowy dla biegu terminu płatności
przyjmuje się datę otrzymania przez ETP poprawnie wstawionej faktury Dostawcy.
6. Jeśli faktura została wystawiona nieprawidłowo i/lub nie będzie zawierać
którejkolwiek z informacji, dokumentów wymienionych w pkt. 2 i 3 niniejszego Działu
ETP ma prawo do wstrzymania płatności na rzecz Dostawcy.
7. W przypadku opóźnienia w uregulowaniu faktury Dostawca ma prawo domagać się
od ETP ustawowych odsetek. Nie dotyczy to to sytuacji, w której opóźnienie
w zapłacie faktury wystąpiło w wyniku jej braków, o których mowa w pkt. 2 i 3.
8. ETP ma prawo do dokonywania potrąceń swych wierzytelności pieniężnych
wymagalnych i bezspornych w stosunku do Dostawcy z wierzytelności pieniężnych
wymagalnych i bezspornych Dostawcy wobec ETP.
9. O ile w wyniku wykonania zamówienia/zlecenia powstaną po stronie Dostawcy
majątkowe lub osobiste prawa autorskie i o ile w ramach realizacji
zamówienia/zlecenia dojdzie do zbycia tychże praw, licencji lub praw do egzemplarza
na rzecz ETP, wynagrodzenie określone przez strony w zamówieniu/zleceniu zawiera
całkowite wynagrodzenie z tytułu tych praw, a Dostawca przenosi na ETP całość
majątkowych praw autorskich, na wszelkich znanych stronom polach eksploatacji,
w szczególności wskazanych w przepisie art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
10. W przypadku zamówienia/zlecenia na wykonanie robót budowlanych, remontów
i lub innych usług, na zabezpieczenie należytego wykonywania zamówienia/zlecenia
i jakości wykonania (usuwania wad i wszelkich zastrzeżeń) Dostawca uiści ETP kwotę
na poczet kaucji w wysokości 10% sumy netto wynagrodzenia Dostawcy określonego
w zamówieniu/zleceniu. Kwota kaucji płatna jest w terminie wymagalności płatności
należnej Dostawcy, a w przypadku płatności częściowych (poza zaliczką) – w terminie
każdej z tych płatności, w takich kwotach aby suma odpowiadała kwocie wskazanej
zgodnie ze zdaniem poprzednim. Kaucja pozostaje w mocy na maksymalny okres
gwarancji wskazany w zamówieniu/zleceniu, zgodnie z pkt. 4 Działu VIII lub okres
rękojmi ( w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy), powiększony
o 30 dni (kaucja zabezpieczająca). W przypadku nieuiszczenia przez Dostawcę kwoty
kaucji w ww. terminie, Dostawca zobowiązuje ETP do potrącenia należności na poczet
kaucji z każdej płatności należnej Dostawcy (poza zaliczką), w wysokościach takich
aby suma potrąconych kwot odpowiadała pełnej wysokości kaucji.
11. Kaucja zabezpieczająca może zostać zastąpiona bezwarunkową, nieodwołalną
i płatną na pierwsze żądanie gwarancją bankową lub ubezpieczeniową, opiewającą na
kwotę 10% sumy netto wynagrodzenia Dostawcy wskazanego w zamówieniu/zleceniu
i ważną na okres nie krótszy niż okres gwarancji wskazany w zamówieniu/zleceniu
zgodnie z pkt. 4 Działu VIII lub okres rękojmi (w zależności od tego, który z tych
okresów będzie dłuższy), powiększony o 30 dni. Wzór gwarancji wymaga pisemnego
zaakceptowania przez ETP (dopuszcza się akceptację za pośrednictwem poczty
elektronicznej) pod rygorem jej nieprzyjęcia i odmowy zwrotu kaucji. Zwrot Dostawcy
kwoty kaucji nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia ETP gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, o treści zaakceptowanej przez ETP.
12. Z zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia/zlecenia, o którym mowa
w pkt. 10 i 11 niniejszego Działu ETP przysługuje prawo do zaspokojenia kosztów
usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz napraw gwarancyjnych/z rękojmi jak
i poniesionych szkód, jeżeli w określonym przez strony terminie, Dostawca nie usunie
wady na warunkach wynikających z zamówienia/zlecenia oraz wynagrodzenia
wypłaconego podwykonawcom Dostawcy jak i wszelkich innych wierzytelności ETP.
13. W przypadku skorzystania przez ETP z kaucji zabezpieczającej lub gwarancji
bankowej/ ubezpieczeniowej przedstawionej przez ETP, ETP zobowiązany jest, bez
odrębnego wezwania, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skorzystania przez
ETP z udzielonego zabezpieczenia, do uzupełnienia zabezpieczenia do wartości
wymaganej zgodnie z pkt. 10 i 11 niniejszego Działu.
V. REALIZACJA DOSTAW, USŁUG, ROBÓT BUDOWLANYCH
1. Zamówione towary (usługi) powinny być dostarczone (wykonane) w sposób zgodny
z postanowieniami warunków szczególnych określonych w zamówieniu/zleceniu ETP,
mają być wolne od wad jawnych i ukrytych, spełniać wymogi o których mowa
w Dziale VI, a także musi być do nich dołączony dokument dostawy. Dokument ten
zawierać powinien kompletny numer i datę zamówienia/zlecenia ETP, określenie
asortymentu i ilości dostarczonych towarów.
2. Wraz z towarem muszą być dostarczone następujące dokumenty (niezależnie od
dokumentów do celów rozliczeń między stronami, wysłanych przez Dostawcę pocztą):
- kopia faktury,
- specyfikacja wysyłkowa wraz z liczbą, wagą, wymiarami i zawartością opakowań,
- kompletna dokumentacja techniczna niezbędna do właściwego montażu towaru na
miejscu użytkowania i poprawnego rozruchu, działania i obsługi, zawierającą między
innymi rysunki konstrukcyjne oaz rysunki montażowe wraz z niezbędnymi
szczegółami dotyczącymi części mechanicznej, kontrolno-pomiarowej, elektrycznej,
itd.,
- atesty materiałowe, certyfikaty analiz, karty charakterystyki towarów, prób
i dopuszczeń wymagane przez przepisy prawne obowiązujące w RP oraz w Unii
Europejskiej,
- instrukcje prawidłowego magazynowania towaru;
- karty gwarancyjne.
3. Dostawca będzie informować niezwłocznie ETP o jakiejkolwiek sytuacji mogącej
mieć wpływ na terminowość dostawy towaru lub towaru i usług. Powyższa informacja
nie zwolni jednak Dostawcy z zobowiązań określonych w zamówieniu/zleceniu
i niniejszych warunkach.

4. Terminy dostaw towarów (wykonania usług) wynikające z zamówienia/zlecenia
ETP są bezwzględnie wiążące. Terminy te uważa się za zachowane w razie spełnienia
następujących warunków:
(a) w odniesieniu do towarów jeżeli w ostatnim dniu upływu terminu towar został
dostarczony przez Dostawcę do miejsca wskazanego w zamówieniu ETP w stanie
zgodnym z zamówieniem;
(b) w odniesieniu do usług, robót budowlanych termin jeżeli w ostatnim dniu upływu
terminu Dostawca zawiadomił ETP na piśmie o wykonaniu usługi, robót budowlanych
oraz gotowości do odbioru zaś przeprowadzony w następstwie powyższego
zawiadomienia odbiór zakończył się podpisaniem protokołu odbioru bez wskazywania
usterek bądź wad usługi wymagających naprawy;
(c) w odniesieniu do dostaw towarów oraz usług, robót budowlanych realizowanych
etapowo, daty ich wykonania zgodnie z wynikającymi z zamówienia/zlecenia
terminami dotyczą realizacji poszczególnych etapów zamówienia/zlecenia.
Dotrzymanie powyższych terminów będzie oceniane zgodnie z postanowieniami pkt.
(a)-(c) powyżej;.
5. W przypadku realizacji zamówienia/zlecenia na inny adres niż wskazany
w zamówieniu/zleceniu, koszty związane z przekierowaniem przesyłki będą obciążały
Dostawcę.
6. Jeżeli Dostawca pozostaje w opóźnieniu z dostawą towarów (wykonaniem
zamówionych usług, robót budowlanych), ETP przysługuje prawo odstąpienia od
umowy bez żadnego odszkodowania na rzecz Dostawcy. Decyzja tego rodzaju
przekazana zostanie przez ETP Dostawcy w formie pisemnej i wywoływać będzie
skutek natychmiastowy.
7. Ewentualna dostawa towaru (wykonanie usługi, robót budowlanych) przed
ustalonym terminem może mieć miejsce tylko za zgodą ETP z zastrzeżeniem, że
zapłata za te dostawy nastąpi zgodnie z terminem wymagalności obliczonym dla daty
dostawy określonej w zamówieniu/zleceniu.
8. Przyjmuje się, że zamówienie/zlecenie zostało wykonane po pozytywnym odbiorze
towaru (usługi, robót budowlanych) przy odbiorze (ilościowym i jakościowym)
w miejscu jego przeznaczenia i przy jednoczesnym przekazaniu przez Dostawcę
dotyczących danego towaru dokumentów określonych w pkt. 2 niniejszego Działu lub
innych dokumentów wyspecyfikowanych co do rodzaju i terminów ich dostarczenia
w zamówieniu/zleceniu ETP. Odbiór usługi potwierdzony zostanie dokumentem
w postaci protokołu odbioru. W przypadku wykrycia lub ujawnienia się jakichkolwiek
wad/ wady w dostarczonym towarze lub wykonanej usłudze, ETP zobowiązuje się
poinformować Dostawcę o tym fakcie w terminie 5 dni roboczych od dnia
wykrycia/ujawnienia się wad/ wady.
9. Nie stanowi odbioru towaru w szczególności: jego wcześniejsze użytkowanie,
uruchomienie, wydanie z magazynu lub urzędowy odbiór wymagany przepisami
prawa. Za odbiór towaru nie uznaje się także zawiadomienia Dostawcy o wykonaniu
czy wyprodukowaniu towaru.
10. O ile z zamówienia/zlecenia nie wynika inaczej, w przypadku towaru
importowanego, Dostawca odpowiada za dopuszczenie towaru do obrotu na obszarze
celnym Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulacji prawnych
związanych z kontrolą eksportu i cłami. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć ETP
w ciągu 2 (dwóch) tygodni od otrzymania zamówienia/zlecenia, a w przypadku zmian
– natychmiast, wszystkie informacje niezbędne dla zgodnej z prawem realizacji
operacji eksportu, importu i reeksportu, w szczególności:
- wszystkie numery z list towarów podwójnego zastosowania, z włączeniem Export
Control Commodity Number zgodnego z regulacjami Commerce Control List
sformułowanej prze Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów
Zjednoczonych,
- Kody taryfy celnej nadane zgodnie z aktualną wersją Nomenklatury Scalonej, oraz
- Kraj pochodzenia (dla niepreferencyjnego pochodzenia) i – na żądanie ETP –
deklarację preferencyjnego pochodzenia (dla towarów pochodzących z Unii
Europejskiej) lub certyfikatów preferencyjngo pochodzenia (dla towarów
pochodzących z państw nie należących do Unii Europejskiej).
12. Dostawca pokryje wszelkie szkody i wydatki poniesione przez ETP, a wynikające
z, lub będące w związku z niewywiązaniem się przez Dostawcę z zobowiązań
wymienionych w pkt. 10 i/lub 11 niniejszego Działu.
13. Wynikając z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu zobowiązania ETP ustają,
jeżeli ich spełnienie narusza krajowe lub międzynarodowe regulacje z zakresu handlu
zagranicznego lub prawa celnego, jak również nałożone embarga lub inne sankcje.
14. W odniesieniu do robót budowlanych ETP ma prawo:
1) powierzyć dalsze wykonywanie przedmiotu zamówienia/zlecenia lub jego części
innej osobie na koszt i ryzyko Dostawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu
Dostawcy z wyznaczeniem dodatkowego terminu 2 dni od daty doręczenia wezwania
na wykonanie opóźnionych robót bądź wezwania do wykonywania robót w sposób
należyty (bez wad) i zgodny z zamówieniem/zleceniem. Strony dopuszczają wysłanie
wezwania listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie
poprzez e-mail. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów związanych
z wykonawstwem zastępczym z wynagrodzenia Dostawcy. Strony zgodnie
postanowiły wyłączyć zastosowanie art.480 §1 i 2 KC.
2) jednostronnego zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego robót
powierzonych Dostawcy,
3) przejęcia materiałów i obiektów związanych z tymczasowymi pracami Dostawcy
znajdujących się na placu budowy w celu zakończenia realizacji robót na koszt i ryzyko
Dostawcy, przy czym rozliczenie tych materiałów nastąpi po zakończeniu wykonania
zamówienia/zlecenia.
Powyższe nie wyłącza uprawnień ETP wynikających z przepisów prawa oraz
zamówienia/zlecenia na okoliczność opóźnienia Dostawcy w wykonaniu
zamówienia/zlecenia.
15. ETP w odniesieniu do usług ma prawo zmniejszyć Dostawcy zakres prac objętych
zamówieniem/zleceniem, do którego Dostawca bez zastrzeżeń się zastosuje. W takim
przypadku nastąpi odpowiednia korekty wynagrodzenia wynikającej ze zmniejszenia
zakresu prac.
16. Dostawca dostarczy ETP (jeśli wynika to z zakresu wykonywanych usług)
wszelkie: instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), certyfikaty

bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, protokoły badania, atesty, świadectwa
homologacyjne i inne.
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY
1. ETP traktuje Dostawcę jako profesjonalistę, w pełni przygotowanego do realizacji
celów i zadań wynikających z zawartego zamówienia/zlecenia. Występując
w powyższej roli Dostawca odpowiada względem ETP za wszelkie wady, w tym
ukryte dostarczanych przez siebie towarów lub świadczonych usług, robót
budowlanych.
2. Wszelkie dane techniczne, konstrukcyjne, technologiczne, plany i projekty
przekazane Dostawcy przez ETP w celu wykonania zamówienia/zlecenia
wykorzystywać on może tylko i wyłącznie w tym celu i nie ma prawa udostępniać ich,
publikować ani przekazywać bez zgody ETP jakiemukolwiek innemu podmiotowi.
3. Dostawca zapewnia i gwarantuje, że towary sprzedawane ETP są nowe, starannie
wykonane, sprawdzone i tak wytworzone, że nadają się do użytku zgodnie ze swym
przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zamówienia/zlecenia ETP.
4. Dostawca potwierdza, że towary te spełniają wymagane przez ETP wymogi
bezpieczeństwa, odpowiadają wszelkim specyfikacjom i normom określonym
w zamówieniu/zleceniu ETP, jak też są dopuszczone do obrotu na obszarze gdzie mają
być zastosowane.
5. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania zamówienia/zlecenia.
6. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z przyczyn
wynikających z cech lub właściwości towarów, a w szczególności z niewłaściwego ich
opakowania lub oznaczenia.
7. Dostawca obowiązany jest do poinformowania ETP o wszelkich okolicznościach
czyniących dostarczane towary niebezpiecznymi dla życia lub zdrowia.
8. Dostawca zobowiązuje się zwolnić ETP z obowiązku jakiegokolwiek świadczenia
na rzecz osób trzecich z tytułu jakichkolwiek szkód na osobie lub szkód dla środowiska
naturalnego wyrządzonych przez towar lub w związku z jego użytkowaniem wskutek
wad tkwiących w towarze lub wykonanych usługach.
VII. NARUSZENIE PATENTU I INNYCH PRAW OSOBY TRZECIEJ
1. Dostawca gwarantuje, że nie istnieją żadne obowiązujące patenty lub inne prawa
własności przemysłowej , prawa autorskie i inne prawa pokrewne oraz know-how osób
trzecich, które mogłyby być naruszone przez ETP na skutek korzystania lub
rozporządzania nabytym towarem.
2. Dostawca niniejszym zobowiązuje się do zwolnienia ETP z odpowiedzialności
w przypadku przedstawienia ETP jakichkolwiek zarzutów lub zastrzeżeń osób trzecich
w związku z naruszeniem w/w praw oraz do zapłaty wszelkich ewentualnych kosztów
(w tym kosztów za obsługę prawną) i odszkodowań zasądzonych na niekorzyść ETP,
pod warunkiem, że ETP poinformuje Dostawcę o zarzutach tego rodzaju i roszczeniach
stąd wynikających oraz że Dostawca będzie miał możliwość i prawo wyjaśnić na swój
koszt zarzuty i roszczenia oraz bronić się lub kontrolować obronę przed ewentualnymi
roszczeniami osoby trzeciej.
VIII. GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Dostawca gwarantuje, że towar dostarczony, usługi bądź roboty budowlane
wykonane
w
ramach
realizacji
zamówienia/zlecenia
będą
zgodne
z zamówieniem/zleceniem, specyfikacjami, rysunkami i wszelkimi innymi wymogami
zamówienia/zlecenia oraz że towar będzie nowy, nie używany, dobrej jakości,
odpowiedni i nadający się do jego przewidywanego w zamówieniu/zleceniu
zastosowania, właściwie zaprojektowany, wykonany odpowiednio i z właściwego
materiału oraz że zadowalająco spełni wymagania technicznie i technologicznie
określone w zamówieniu/zleceniu.
2. Dostawca zapewnia, że dostarczone przez niego towary (wykonane usługi, roboty
budowlane) wolne są od wad fizycznych i prawnych i nie ma braków, które mogłyby
wpłynąć lub umniejszyć jego wartości albo możliwości zastosowania we właściwy
sposób.
3. ETP jest uprawniony, według swego wyboru do natychmiastowego roszczenia
o bezpłatną zamianę przedmiotu zamówienia/zlecenia lub naprawę (przywrócenia
stanu właściwego) oraz wynagrodzenia za poniesione wydatki i straty. ETP nie wyraża
zgody na żadne ograniczenia tego zobowiązania.
4. Jeśli nie stwierdzono inaczej w dokumencie zamówienia/zlecenia okres gwarancji
będzie wynosił 24 miesiące poczynając od daty zaakceptowania produktu na miejscu
dokonania dostawy lub w przypadku dostawy towaru i usług – od daty podpisania
protokołu uruchomienia /zainstalowania towaru lub w przypadku usług bądź robót
budowlanych – od daty podpisania przez ETP protokołu odbioru końcowego
wykonania usługi, robót budowlanych. Jeśli Dostawca oferuje dłuższy niż 24
miesięczny okres gwarancji, stosuje się dłuższy okres, przy uwzględnieniu
postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu ETP.
5. Dostawca gwarantuje, że dostarczony towar spełnia wymogi jakościowe i wymogi
bezpieczeństwa wg obowiązujących norm. W szczególności, zapewnia, że dotrzymane
będą wymagania techniczne obowiązujące w kraju produkcji, lecz również wymagania
kraju, do którego wyrób jest dostarczany. W przypadku niezgodności tych wymagań
obowiązujące będą normy kraju przeznaczenia.
6. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna się z momentem wydania
towaru ETP, wykonania usługi, robót budowlanych na rzecz ETP i trwa tak długo, jak
długo trwa odpowiedzialność ETP wobec Klienta.
7. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Klienta i uznania jej przez ETP, Dostawca
obowiązany jest w żądanym terminie, nie dłuższym niż termin wiążący ETP wobec
klienta, usunąć na własny koszt wady lub usterki w wykonanych usługach, robotach
budowlanych, a w przypadku dostawy towarów dostarczyć na swój koszt towar wolny
od wad, a w przypadku żądania przez ETP obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy,
pokryć straty wynikłe stąd dla ETP.
8. Zgodne z postanowieniami niniejszego Działu, Dostawca na własny koszt
(wliczając koszty demontażu i ponownego montażu, koszty podróży i zakwaterowania
specjalistów Dostawcy) jest zobowiązany dokonać niezwłocznej naprawy lub

wymiany towaru lub jego uszkodzonych części. Pozycje, które były wymienione lub
które mają być wymienione przez Dostawcę, będą postawione do dyspozycji Ex Works
magazyn ETP lub inne wskazane przez ETP miejsce na koszt Dostawcy. W celu
uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, każdy towar posiadający jakiekolwiek wady,
barki lub usterki będzie odsyłany do Dostawcy na jego koszt.
9. ETP ma także prawo do przeprowadzenia naprawy i wymiany części we własnym
zakresie lub przy pomocy innego podmiotu, jeśli naprawy są drobne lub konieczne
w celu uniknięcia dalszych szkód lub też musza być przeprowadzone niezwłocznie
z innego ważnego powodu. Warunkiem zastosowania postanowienia zdania
poprzedniego jest uprzednie powiadomienie Dostawcy.
10. Dostawca, będąc poinformowanym o zaistnieniu wady, nie podejmie
niezwłocznych kroków celem jej usunięcia uszkodzenia na koszt i ryzyko Dostawcy
z jego zobowiązań wynikających z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków
Zakupu i realizacji postanowień określonych w zamówieniu/zleceniu.
11. Gwarancja Dostawcy na towar lub jego część, wymienioną w toku naprawy
będzie biegła od momentu dokonania wymiany. W przypadku napraw, okres
gwarancyjny wadliwego lub uszkodzonego elementu będzie przedłużony o czas jaki
dokonywana była naprawa.
IX. KARY UMOWNE
1. W przypadku opóźnienia w dostawie towaru lub towarów i usług z przyczyn innych
niż Siła Wyższa, ETP może domagać się od Dostawcy zapłaty kary umownej
w wysokości 2% wartości opóźnionej części dostawy za każdy dzień opóźnienia, nie
więcej jednak niż 15% wartości opóźnionej części dostawy.
2. W przypadku, gdy towar lub towar i usługa dostarczane z opóźnieniem stanowią
integralną część przedmiotu zmówienia/zlecenia, którego brak uniemożliwia ETP
zastosowanie dostarczonego towaru, podstawą do naliczenia kar umownych jest
całkowita wartość zamówienia/zlecenia.
3. W odniesieniu do robót budowlanych Dostawca zapłaci ETP kary umowne:
a)
Za opóźnienie w wykonywaniu poszczególnych prac określonych
w harmonogramie, bądź w zamówieniu/zleceniu, w tym przekazania
dokumentacji, oprogramowania, kodów źródłowych, itp., w ukończeniu
przedmiotu zamówienia/zlecenia, jak również za opóźnienia w usunięciu
wady stwierdzonej przy odbiorze prac, a także w okresie gwarancji –
w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia Dostawcy określonego
w zamówieniu/zleceniu za każdy dzień opóźnienia;
b)
W przypadku odstąpienia od zamówienia/zlecenia przez ETP, bądź przez
Dostawcę z przyczyn nie spowodowanych przyczynami zależnymi od
ETP, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Dostawcy określonego
w zamówieniu/zleceniu;
c)
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia/zleceniu przez
Dostawcę, opóźnienie wykonania zamówienia/zlecenia o dłużej niż 30
dni oraz każde inne naruszenie zamówienia/zlecenia uzasadniające
odstąpienie od niego przez ETP – 10% łącznego wynagrodzenia
Dostawcy określonego w zamówieniu/zleceniu (niezależnie od
uprawnienia do naliczenia kary umownej przewidzianej w pozostałych
punktach niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu;
d)
Za zatrudnienie w jakiejkolwiek formie przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia/zlecenia pracowników Klienta ETP lub ETP – karę umowną
w wysokości 50.000 zł za zatrudnienie jednego pracownika Klienta ETP
lub ETP;
e)
Za naruszenie przez pracowników Dostawcy obowiązujących u Klienta
ETP i/lub ETP przepisów, regulaminów wewnętrznych, Dostawca zapłaci
ETP kary umowne w szczególności za:
- za nie stosowanie środków ochrony indywidualnej takich jak między
innymi: odzież ochronna, kask, kamizelka, obuwie – w wysokości 500
PLN za każdy przypadek naruszenia przez jednego pracownika,
- za nie stosowanie środków ochrony indywidualnej takich jak między
innymi: ochronniki słuchu, wzroku, szelki bezpieczeństwa i innew wysokości 500 PLN za każdy przypadek naruszenia przez jednego
pracownika,
- za niezgodną z przepisami organizację stanowiska pracy tj. między
innymi: bałagan, nieporządek – w wysokości 700 PLN za każdy
przypadek naruszenia przez jednego pracownika,
- za każde niezgodne z przepisami BHP oraz procedurami wewnętrznymi
zakładu/budowy Klienta ETP zachowanie pracownika Dostawcy,
którego skutkiem będzie konieczność powtórzenia szkolenia wstępnego
BHP, oraz zaangażowanie osób z zakładu Klienta ETP lub ze strony
Generalnego Wykonawcy spowoduje obciążenie kosztami szkolenia – za
szkolenie przeprowadzone przez specjalistę BHP – 200 PLN,
- za wniesienie alkoholu na teren zakładu/budowy przez pracownika
Podwykonawcy – w wysokości 5000 PLN za każdy przypadek naruszenia
przez jednego pracownika,
- za wydalenie z terenu zakładu/budowy pracownika Dostawcy
w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pracownik ten jest pod
wpływem alkoholu – w wysokości 2000 PLN za każdy przypadek
naruszenia przez jednego pracownika,
- za wydalenie z terenu zakładu/budowy pracownika Dostawcy
w przypadku kradzieży tj. zatrzymania go przez pracownika zakładu/ lub
pracownika Klienta ETP/ Generalnego Wykonawcę/ETP bądź
pracownika ochrony z przedmiotem kradzieży – w wysokości 1000 PLN
za każdy przypadek naruszenia przez jednego pracownika.
3.1. Dostawca zobowiązuje się nie kierować do wykonywania prac będących
przedmiotem zamówienia/zlecenia pracowników wydalonych przez ETP, za
naruszenia opisane powyżej w pkt. e) pod rygorem zapłaty kary umownej
przewidzianej ww. postanowieniami.
3.2 Za zatrudnienie dalszych podwykonawców bez zgody ETP, Dostawca
zapłaci karę w wysokości 30 000,00 PLN za każdy przypadek naruszenia.

4. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa ETP do domagania się
odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach
ogólnych.
X. SIŁA WYŻSZA
1. Strony nie będą ponosiły skutków częściowego lub całkowitego niewykonania
swoich zobowiązań wynikających z zamówienia/zlecenia i Ogólnych Warunków
Zakupu, które będzie spowodowane działaniem Siły Wyższej.
2. Za Siłę Wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia jakich nie da się przewidzieć
w chwili akceptacji zamówienia/zlecenia ani im zapobiec i na które żadna ze stron nie
będzie miała wpływu, w szczególności: wojna, zamieszki wewnętrzne, akty terroru,
powódź, pandemie, pożar trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe.
3. Ta ze stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu
działania Siły Wyższej, zobowiązana będzie do:
- niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o tym fakcie, nie później niż w ciągu 7
dni od zaistnienia takiego zdarzenia;
- przedstawienia na powyższe wiarygodnych dowodów.
XI. OCHRONA INFORMACJI
1. Dostawca zobowiązuje się, że w trakcie realizacji zamówienia/zlecenia, jak i po jego
zakończeniu, zobowiązany jest są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
i danych o charakterze poufnym związanych z działalnością prowadzoną przez ETP
i uzyskanych w toku realizacji zamówienia/zlecenia, których ujawnienie mogłoby
narazić ETP na szkodę lub jest przez nią niepożądane ("tajemnica przedsiębiorstwa").
Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią w szczególności informacje techniczne,
handlowe i organizacyjne, jak również informacje dotyczące kondycji finansowej,
projektowanych lub podejmowanych działań gospodarczych, zawartych i zawieranych
kontraktów, list klientów.
2. Rysunki, szkice, informacje techniczne, prototypy i modele przekazane Dostawcy
przez ETP muszą być traktowane jako poufne i musza być wykorzystywane wyłącznie
w celach realizacji dostaw do ETP oraz muszą być zwrócone natychmiast na jego
żądanie.
3. W przypadku powzięcia jakiejkolwiek wątpliwości co do poufnego charakteru
określonej informacji (danych), Dostawca zamierzając ją ujawnić zobowiązany jest do
uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji ETP na ujawnienie danej informacji
(danych).
4. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z zobowiązań wynikających
z niniejszego Działu, ETP zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej
w wysokości 50 000,00 PLN za każdy potwierdzony przypadek naruszenia
zobowiązania do zachowania poufności. Powyższe nie wyłącza możliwości
dochodzenia przez ETP odszkodowania na zasadach ogólnych.
XII. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. W odniesieniu do usług Dostawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu
zamówienia/zlecenia osobiście/ za pomocą swoich pracowników.
2. Powierzenie wykonywania części albo całości prac objętych przedmiotem
zamówienia/zlecenia podmiotom trzecim wymaga przedstawienia ETP treści
zawartych z dalszymi podwykonawcami umów/zleceń, oraz uprzedniej pisemnej
zgody ETP pod rygorem nieważności, przed przystąpieniem przez dalszych
podwykonawców do wykonywania tych prac.
3. Powierzenie przez Dostawcę wykonania części prac innym podmiotom nie może
prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia Dostawcy za wykonanie przedmiotu
zamówienia/zlecenia.
4. W przypadku podzlecenia części prac dalszym podwykonawcom, Dostawca
odpowiada za ich działanie lub zaniechanie działania na zasadzie ryzyka, tak jakby sam
działał lub zaniechał działania.
5. W przypadku wykonania prac objętych zamówieniem/zleceniem przez dalszych
podwykonawców, Dostawca zobowiązuje się do terminowego regulowania ich
należności. W sytuacji uiszczenia należności przez ETP na rzecz dalszych
podwykonawców, ETP potrąca uiszczone na rzecz dalszych podwykonawców kwoty
z wynagrodzenia należnego Dostawcy, a w następnej kolejności z kaucji gwarancyjnej.
W przypadku powzięcia przez ETP informacji o jakichkolwiek zaległościach
płatniczych Dostawcy wobec dalszych podwykonawców, Dostawca zobowiązany
będzie do ustanowienia zabezpieczenia ewentualnej wierzytelności regresowej ETP
wobec Dostawcy, z tytułu zaspokojenia przez ETP roszczeń dalszego podwykonawcy,
pod rygorem odstąpienia od zamówienia/zlecenia przez ETP z winy Dostawcy.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każde zamówienie/zlecenie lub czynność prawna dokonana pomiędzy Dostawcą,
a ETP w ramach niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu podlega prawu polskiemu.
2. W przypadku dokonywania zakupów w obrębie międzynarodowym, do których
stosuje się przepisy prawa międzynarodowego Dostawca i ETP wyrażają zgodę na
wyłączenie ich stosowania wobec realizowanych prze strony zamówień/zleceń
w takim zakresie w jakim przepisy te w ich brzmieniu wyłączają stosowanie lub
pozostają w sprzeczności z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu.
3. Jeśli którykolwiek z punktów niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu będzie
całkowicie lub częściowo nieważny, nie wpłynie to na ważność pozostałych punktów
lub pozostałych fragmentów odnośnych punktów.
4. Wszelkie spory wynikłe z zakupu towarów lub usług rozstrzygane będą przez Sądy
właściwe dla miejsca siedziby ETP.

