OGÓLNE WARUNKI (OW) ZAKUPU TOWARÓW
obowiązujące w RONAL Polska Sp. z. o.o. od dnia 24.11.2014
(wersja II ze zmianami z dnia 15.02.2018)
1. Zakres stosowania
1.1

Niniejsze ogólne warunki stosuje się do wszystkich przedsiębiorców, zwanych w dalszej części niniejszych
OW dostawcami, pozostających w relacjach z RONAL Polska Sp. z. o.o. w Wałbrzychu, zwanym w dalszej
części niniejszych OW RONAL, od których RONAL nabywa towary lub zleca im wykonanie usług, łącznie z
przypadkami nie wymienienia tychże OW w zawartej z dostawcą umowie.

1.2.

RONAL oraz dostawca są w dalszej części nazywani Stronami.

1.3.

RONAL dąży do tego aby wszystkie relacje biznesowe z dostawcami opierały się tylko na podstawie
tych OW. Ogólne Warunki dostawcy nie mają zastosowania. Przyjmuje się, że niniejsze OW zostają
zaakceptowane przez dostawcę przy potwierdzeniu przez niego zamówienia. W przypadkach, w których zamówienie poprzedza przetarg, akceptacją niniejszych OW jest złożenie oferty przez dostawcę.

1.4.

Postanowienia niniejszych OW mają zastosowanie, o ile Strony nie uzgodniły inaczej w zamówieniu
lub w umowie z dostawcą. W przypadku przepisów sprzecznych, stosuje się następujący porządek
priorytetów:
1. Zamówienie;
2. Umowa z dostawcą;
3. Niniejsze OW;

1.5.

Dostawcy posiadający certyfikaty systemu w procedurze wyboru i oceny dostawcy są traktowani na
preferencyjnych warunkach.

2. Oferta i zamówienie
2.1.

O ile Strony nie postanowią inaczej, oferta złożona do przetargu jest wolna od opłat - wadium.

2.2.

W ofercie musi zostać zawarty okres ważności oferty. Jeżeli okres ważności oferty nie zostanie określony, oferta dostawcy jest ważna przez okres sześciu miesięcy od daty złożenia do RONAL.

2.3.

Dostawca powinien potwierdzić zamówienie w ciągu dziesięciu dni od jego otrzymania w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Jeśli zamówienie nie jest poprzedzone
ofertą i nie zostanie potwierdzone w tym terminie, uznaje się, że zostało odrzucone. Potwierdzenie
po upływie 10 dni lub potwierdzenie zawierające modyfikacje lub uzupełnienie uznaje się za nową
ofertę.

3. Cennik
3.1.

Dostawca wykonuje swoje zobowiązania za umownie ustaloną cenę. W przypadku zamówień na
usługi, jeżeli wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o czas pracy, dostawca powinien wcześniej przekazać całkowity czas pracy z maksymalnym limitem oraz określić metody obliczania kosztów i stawek.

3.2.

Uzgodnione wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace wykonywane przez dostawcę, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności takie jak: koszty pakowania, transport, ubezpieczenie, opłaty licencyjne, podatki i opłaty publiczne, praca sekretariatu, itp.
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3.3.

O ile nie postanowiono inaczej, płatności będą dokonywane w ciągu 30 dni po dacie odbioru faktury
wraz potwierdzeniem wydania towaru lub odbioru usług oraz wszelkimi wymaganymi przez RONAL i
przepisy obowiązującego prawa dokumentami, w szczególności atestami, certyfikatami, znakami etc.,
ale nie wcześniej niż 30 dni po dacie otrzymania wszystkich zamówionych towarów bez jakichkolwiek
wad lub wykonania zamówionych usług bez jakichkolwiek wad.

3.4.

Jeśli uzgodniono harmonogram płatności za usługę, powinny one być zaplanowane z zastrzeżeniem
postępu prac i czasu jej poświęconego. W terminie zakończenia usługi, dostawca powinien przesłać
fakturę, która będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia i potwierdzenia przez RONAL
odbioru usługi.

4. Miejsce wykonania i przeniesienia ryzyka
4.1.

RONAL określa miejsce wykonania.

4.2.

O ile nie uzgodniono inaczej, miejscem wykonania jest odpowiednio: ul. Wrocławska 95 jeśli zamawiającym jest zakład RONAL Polska Sp. z o.o. W10, ul. Wrocławska 95, Wałbrzych; ul. Orkana 155 jeśli
zamawiającym jest zakład RONAL Polska Sp. z o.o. W06, ul. Orkana 155, Wałbrzych; ul. Inżynierska 3
jeśli zamawiającym jest zakład RONAL Polska Sp. z o.o. W14, ul. Inżynierska 3, Jelcz-Laskowice.

4.3.

Koszty transportu są po stronie dostawcy, chyba że uzgodniono inaczej.

4.4.

Prawo własności i ryzyko związane z dostawą towaru jest przekazywane do RONAL w miejscu wykonania.

5. Wykonawstwo
5.1.

Dostawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia kompetentnie i z należytą starannością. Powinien on używać wyłącznie odpowiednich, spełniających wszelkie stawiane przez prawo wymagania i
sprawdzonych materiałów oraz wyznaczyć do wykonania zamówienia dobrze wyszkolony personel.
Przed dostawą dostawca powinien sprawdzić towary pod względem jakościowym i ilościowym, zgodnie ze złożonym zamówieniem oraz powinien potwierdzić kontrolę na potwierdzeniu odbioru.

5.2.

Jeśli brakuje danych technicznych lub są niewystarczające (na przykład dotyczących materiału lub
specyfikacji jakości) dostawca powinien skontaktować się z RONAL, tak szybko jak to możliwe. Modyfikacje wymagają pisemnej zgody RONAL.

5.3.

Towary są dostarczane w określonych partiach. RONAL nie jest zobowiązany do przyjęcia zbyt dużej
lub zbyt małej dostawy.

5.4.

Jeśli dostawa odbywa się miesiąc lub później od zawarciu umowy, lub w przypadku gdy realizacja
zamówienia trwa dłużej niż jeden miesiąc, dostawca powinien regularnie informować o postępach w
realizacji umowy. Wszelkie okoliczności, które utrudniają wykonanie zamówienia zgodnie z umową
muszą być natychmiast przekazane do RONAL na piśmie.

5.6.

W przypadku zamówień na naprawę, regenerację lub modyfikację materiałów przekazywanych przez
RONAL, materiał dostarczony przez RONAL pozostaje wyłączną własnością RONAL również po wykonaniu usługi. Dostawy z RONAL powinny być sprawdzone przez dostawcę natychmiast po otrzymaniu
a wszelkie rozbieżności w dostawach powinny być zgłaszane niezwłocznie.

5.7.

Materiały dostarczane do RONAL powinny być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu oraz
powinny posiadać dowód dostawy zawierający numer zamówienia oraz dane osoby składającej zamówienie ze strony RONAL.
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5.8.

RONAL ma prawo odmowy przyjęcia towarów lub usług, które nie odpowiadają zamówieniu.

6. Prawa własności intelektualnej
6.1.

Wszelkie dokumenty i dane dostarczone przez RONAL do wykonania zamówienia (np. rysunki, formy,
modele, obliczenia, próbki, itp.) pozostają wyłączną własnością RONAL. Nawet jeśli takie dokumenty
lub dane nie mają zdolności patentowej, nie mogą one być kopiowane lub przekazywane osobom
trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody RONAL. Za kopiowanie lub przekazanie osobom trzecim bez
uprzedniej pisemnej zgody RONAL jakichkolwiek przekazanych przez RONAL dokumentów czy danych
RONAL ma prawo naliczenia dostawcy kary umownej .

6.2.

Z chwilą zapłaty dostawcy ceny/umownego wynagrodzenia, wszelkie prawa przemysłowe niezbędne
do wykonanie umowy stają się własnością intelektualną RONAL.

7. Poufność
7.1.

Strony traktują jako poufne wszystkie informacje, które nie są powszechnie znane lub nie należą do
domeny publicznej. Poufność musi być zachowana nawet przed podpisaniem umowy, a wymóg poufności pozostaje w mocy po zakończeniu stosunku umownego. Prawne obowiązki informacyjne pozostają zastrzeżone.

7.2.

Jeżeli dostawca chce się reklamować poprzez zakontraktowane powiązania handlowe z RONAL lub
podać je do wiadomości publicznej, wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda RONAL.

8. Niedotrzymywanie umowy
8.1.

Za niedotrzymanie umowy, w szczególności, uważa się, niedotrzymanie terminu realizacji zamówienia uzgodnionego przez strony, bez wcześniejszego informowania o opóźnieniu ze strony dostawcy.
Jeżeli termin dostawy nie został uzgodniony, dostawca powinien po upomnieniu ze strony RONAL i
określeniu, rozsądnego terminu wykonać zobowiązanie.

8.2.

Nawet jeśli termin dostawy został uzgodniony, RONAL może przedstawić dostawcy inny, ostateczny
termin dostawy.

8.3.

Jeżeli w zamówieniu została uzgodniona kara umowna za opóźnienie, powinna wynosić 1% wartości
ceny zakupu za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% ceny zakupu. Zapłata kary umownej
nie zwalnia dostawcy ze spełnienia zobowiązań umownych. W przypadku zadziałania siły wyższej,
kary umowne nie będą naliczane.

8.4.

Z tytułu przekroczenia przez dostawcę terminu realizacji dostawy zastępczej RONAL ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 1% wartości ceny zakupu za każdy dzień opóźnienia.

8.5.

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez RONAL szkody z tytułu niedotrzymania przez dostawcę umowy, RONAL ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych w niniejszych OW i umowie kar umownych.

8.6.

RONAL ma prawo potrącenia kar umownych z ustalonej ceny bez konieczności wcześniejszego wzywania do ich zapłaty.
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9. Gwarancja i rękojmia
9.1.

Dostawca gwarantuje, że towary, które oferuje mają uzgodnione wcześniej cechy i że są wolne od
wad materiałowych i prawnych, które zmniejszałyby ich wartość lub przydatność do zamierzonego
zastosowania.

9.2.

Jeśli towar jest wadliwy, RONAL ma możliwość: żądania obniżenia ceny zgodnie z obniżoną wartością
dostawy, odstąpić od umowy z winy dostawcy lub żądać, aby towary zostały wymienione na towar
bez wad (dostawa zastępcza). Dostawa zastępcza powinna być zrealizowana w terminie uzgodnionym
przez strony, niezwłocznie od zgłoszenia żądania wymiany. Dostawa zastępcza może być wykonana
poprzez wymianę wadliwych elementów. W przypadku niezrealizowania przez dostawcę dostawy zastępczej w powyżej wskazanym terminie, RONAL może usunąć wadę we własnym zakresie, na koszt i
ryzyko dostawcy, bez konieczności uprzedniego informowania dostawcy o usunięciu wady we własnym zakresie. Powyższe nie zwalnia dostawcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi i nie
narusza uprawnień do naliczania kar umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu dostawy zastępczej.

9.3.

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty dostawy towaru.

9.4.

Ograniczenia gwarancji lub jakiejkolwiek odpowiedzialności dostawcy, nie zostaną dopuszczone i są
wyłączone.

9.5.

Dostawca ponosi wobec RONAL odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez okres 24 miesięcy.

10. Postanowienia ogólne
10.1. Roszczenia należące do dostawcy, nie mogą zostać zbyte ani przekazanie stronie trzeciej bez pisemnej zgody RONAL.

11. Obowiązujące prawo i jurysdykcja
11.1. Umowa jest regulowana wyłącznie przez prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi
OW mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
11.2. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów sądowych wynikłych na tle realizacji niniejszych OW,
w szczególności interpretacji OW, realizacji umowy zawartej w oparciu o niniejsze OW jest sąd powszechny właściwy dla siedziby RONAL.
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