Ogólne Warunki Zakupowe firmy Tech-Project
Obwiązujące od dnia 29.05.2020r.
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupowe (dalej: "OWZ") obowiązują we współpracy handlowej
pomiędzy Tech-Project Sp. z o.o. (Zamawiający) ul. Inwestycyjna 4, 26-600 Radom
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000518003, NIP: 948-260-16-64, REGON: 147357159,
BDO: 000379695, kapitał zakładowy w wysokości: 79.650,00 zł, a przedsiębiorcą
wykonującym gotowe elementy bądź świdczącym usługi na rzecz Tech-Project Sp. z o.o.
(Wykonawca)

§ 1. Zakres
1.

Wykonywanie usług/dostaw towarów przez jakikolwiek podmiot dla Tech-Project Sp. z
o.o. następuje wyłącznie na podstawie poniższych Ogólnych Warunków Współpracy.
Niniejsze warunki obowiązują dla wszystkich przyszłych dostaw i usług realizowanych
przez Wykonawcę na rzecz Tech-Project Sp. z o.o., także wówczas, gdyby w
poszczególnych przypadkach nie powołano się na nie w sposób wyraźny. Możliwość
stosowania ogólnych warunków Wykonawcy do zamówień jest wyłączona. Usługi i
dostawy mogą być realizowane z pominięciem poniższych warunków wyłącznie
wówczas, gdy Tech-Project Sp. z o.o. wyrazi na to zgodę na piśmie. Niniejsze warunki
tracą moc z chwilą ich zastąpienia nowymi.

2.

OWZ odnoszą się do współpracy w zakresie usług lub wykonania gotowych wyrobów
określonych zamówieniem oraz przekazaną dokumentacją techniczną i wymaganiami
ustalonymi na etapie składania ofert cenowo - terminowych.

3.

Zakres prac, wymagania oraz termin realizacji będą ustalane do każdego zamówienia
indywidualnie.

4.

Zawarcie umowy następuje na podstawie zapytania ofertowego lub zamówienia, z
chwilą otrzymania przez Zamawiającego oferty handlowej lub pisemnego potwierdzenia
przyjęcia zamówienia do realizacji na warunkach wskazanych w zapytaniu ofertowym
lub zamówieniu.

§ 2. Termin wykonania
1.

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia zamówienie nie później niż w ciągu 2
dni roboczych. Potwierdzony przez Wykonawcę termin realizacji jest wiążący i nie
podlega zmianom bez pisemnej zgodny Zamawiającego. W przypadku nieotrzymania
potwierdzenia zamówienia w ciągu 2 dni roboczych zamawiającym ma prawo do
bezkosztowego wycofania zamówienia.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej staranności w zakresie planowania
własnych prac i potwierdzania realnych terminów dostaw Zamawiającemu.

3.

Wykonawca jest świadomy, że odbiorcy końcowi mogą nałożyć na Zamawiającego kary
za nieterminowe dostawy skutkujące przestojem linii montażowych nawet do kwoty
50.000 EUR/dobę i ma prawo do przeniesienia tych kosztów na Wykonawcę w pełnej
kwocie obciążenia, z wyłączeniem sytuacji jeśli opóźnienie nie powstało z winy
Wykonawcy lub Podwykonawców/Poddostawców Wykonawcy.

4.

Podstawą zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, mogą być zmiany
konstrukcyjne dokonywane przez Zamawiającego lub działanie tzw. siły wyższej tj.
pożar, powódź, konflikt zbrojny i inne. Wykonawca ma obowiązek zapewnić utrzymanie
ruchu na właściwym poziomie, a w razie awarii maszyn mieć przygotowane rozwiązanie
awaryjne zapewniające terminową dostawę.
§ 3 Wynagrodzenie

1.

Za wykonanie detali / usług przez Wykonawcę, Zamawiający otrzyma fakturę VAT
zgodną z zamówieniem w zakresie cen, ilości i terminów dostaw.

2.

Do cen z zamówienia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

3.

Termin płatności faktur wg indywidualnych ustaleń, liczony od dnia dostarczenia towaru
zgodnego w wymaganiami. Przy czym najkrótszy akceptowalny termin dostawy wynosi
28 dni od dnia dostarczenia towaru/ zakończenia realizacji usługi.

4.

Faktury muszą być dostarczone na adres zamieszczony na zamówieniu lub adres email: info@tech-project.eu najpóźniej do 5 dni roboczych od realizacji zamówienia.
Faktury muszą zawierać dane z zamówienia, tj.: pełny numer zamówienia, numer pozycji
z zamówienia oraz numer detalu.

5.

Wykonawca dostarczy ilości zgodne z zamówieniem i tylko takie ilości mogą być
fakturowane. Nadwyżka produkcyjna może zostać zafakturowany tylko na podstawie
każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4 Powierzony materiał
1. W przypadku gdy, Tech-Project Sp. z o.o. powierza wykonawcy materiał do wykonania
przedmiotu zamówienia tj. np. ciętki, formatki, pręty, odkuwki, odlewy, częściowo
obrobione detale lub inne, konieczne jest podpisanie dokumentu WZ przy odbiorze.
2. Odbiór jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Odbiór w siedzibie
Zleceniodawcy w godzinach pracy magazynu, tj. 7:30 – 15:00.
3. Jeżeli dostawa detali / materiału jest za pośrednictwem spedycji, wykonawca jest
zobowiązany do poinformowania zleceniodawcy w ciągu 24 godzin o ewentualnych
uszkodzeniach lub niezgodnościach.

4. Wykonawca powinien użyć materiału powierzonego przez Tech-Project Sp. z o.o. w
sposób odpowiedni oraz zwrócić niezużytą część. Dostarczenie ilości większej niż
zamówiona, tylko po pisemnym potwierdzeniu Zamawiającego.
5. Zamawiający przekaże do każdej partii towaru bezpłatnie dodatkowe sztuki
materiału/przygotówek/półwyrobów przeznaczone na ustawienie maszyny wg
następującego schematu:
- dla partii zamówieniowej 1-10 szt. – Wykonawca otrzyma bezpłatnie 2 szt.
materiału/przygotówek/półwyrobów
- dla partii zamówieniowej 11- 25 szt. - Wykonawca otrzyma bezpłatnie 3 szt.
materiału/przygotówek/półwyrobów
- dla partii zamówieniowej 26-50 szt. – Wykonawca otrzyma bezpłatnie 5 szt.
materiału/przygotówek/półwyrobów
- dla partii zamówieniowej 51-100 szt. – Wykonawca otrzyma bezpłatnie 7 szt.
materiału/przygotówek/półwyrobów
- dla partii zamówieniowej 101-200 szt. - Wykonawca otrzyma bezpłatnie 8 szt.
materiału/przygotówek/półwyrobów
- dla partii zamówieniowej 201-500 szt. - Wykonawca otrzyma bezpłatnie 10 szt.
materiału/przygotówek/półwyrobów
- dla partii zamówieniowej 501-1000 szt. - Wykonawca otrzyma bezpłatnie 20 szt.
materiału/przygotówek/półwyrobów
- dla partii 1001-5000 szt. - Wykonawca otrzyma bezpłatnie 30 szt.
materiału/przygotówek/półwyrobów.
6. Przedstawione w punkcie 3 powierzone materiały na ustawienie maszyny musza być po
zakończeniu danej partii zwrócone w formie gotowego wyrobu, braku produkcyjnego lub
nieobrobionego materiału.
7. Wykonawca nie zostanie obciążony kosztami materiału dla wykonanych braków w ilości
nie przekraczającej przedstawionej w punkcie 3. Dla ilości wadliwych produktów
przekraczających powierzony na ustawienie maszyny bezpłatnie materiał, Zamawiający
obciąży wykonawcę kosztami zniszczonego materiału.
§ 5. Odbiór przedmiotu Umowy
1. Dostawa gotowych detali lub detali po zamówionej usłudze powinna się odbyć z
zachowaniem staranności, aby detale w trakcie transportu i dostawy nie zostały
uszkodzone. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w wyniku
nieprawidłowego spakowania i powstałych z tego powodu uszkodzeń w czasie
transportu.
2. Detale odbierane przez zamawiającego za pośrednictwem firmy spedycyjnej powinny
zostać spakowanie w sposób chroniący przed uszkodzeniami.
3. Dostawa zamówienia następuje z dokumentem WZ na adres zamawiającego w
godzinach pracy magazynu.

4. Dostarczane detale powinny być zawsze kompletnie ogratowane zgodnie z dostarczoną
dokumentacją, chyba że ustalono inaczej.
5. Pierwsza kontrola prawidłowości wykonanych usług odbywa się w siedzibie
Zamawiającego w ciągu 72 godzin od dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu
zamówienia.
6. Druga kontrola dostarczonych wyrobów odbywa się w siedzibie klienta Zamawiającego i
może być przeprowadzona znacznie późniejszym terminie.
7. W przypadku stwierdzenia wyrobów niezgodnych zostanie wystawiona reklamacja,
a Wykonawca w takim przypadku zorganizuje materiał na własny koszt i dostarczy
zgodnie wykonane wyroby lub dokona poprawy dostarczonych wadliwych wyrobów na
własny koszt.
8. Wykonawca ponosi koszty akcji zwrotnej towaru z rynku, sortowania poza granicami
Polski, koszty transportów zwrotnych i ponownych, zwiększonych kosztów produkcji u
dostawcy zastępczego i innych kosztów wynikłych z błędów wykonawcy wykonania
nieprawidłowo detali.
9. Wykonawca jest świadomy, że obowiązują wyłącznie wymagania z dokumentacji
technicznej oraz zamówienia dostarczonego przez Zamawiającego, a wszelkie
odstępstwa od tych wymagań muszą być udokumentowane w formie pisemnej
§ 6 Odpowiedzialność
1. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność cywilną i finansową za szkody finansowe,
materialne i osobowe wynikające z dostarczenia wadliwie wykonanych wyrobów/usług.
2. Wykonawca może skorzystać z zabezpieczenie w formie ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z zastrzeżeniem, że w przypadku odmowy przez towarzystwo
ubezpieczeniowe, wszelkie koszty ponosi osobiście.
§ 7. Gwarancja
1.

2.

Wykonawca oświadcza, że jego usługi są wykonane zgodnie z załączoną do
zamówienia dokumentacją techniczną i udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na
wykonywane wyroby i usługi na okres 12 miesięcy.
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia stwierdzonych usterek,
w terminie 14 dni, jednak nie dłużej niż 3 tygodnie od dnia otrzymania – dostarczonych
na jego koszt - wadliwych wyrobów.

3.

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5.

Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z
tytułu rękojmi.
§ 8. Poufność

1.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności,
informacji i dokumentów uzyskanych w związku z realizacją zamówienia, nie ujawnia
do wiadomości publicznej, w szczególności w zakresie spraw technicznych,
technologicznych, organizacyjnych, finansowych, marketingowych, handlowych,
dotyczących Zamawiającego lub innych informacji posiadających wartość
gospodarczą, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na powstanie
szkody.

2.

Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać uzyskane informacje, określone w ust. 1
wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

3.

Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek inny sposób
nie rozpowszechniać jakichkolwiek informacji wskazanych w ust. 1.

4.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, trwa przez czas trwania Umowy oraz przez okres
5 lat po jej wygaśnięciu lub zakończeniu w każdy inny dopuszczalny w § 10 sposób.

5.

Wykonawca zobowiązuje się nie nawiązywać bezpośredniej współpracy z klientami
Zamawiającego w zakresie jakiejkolwiek produkcji wyrobów i realizacji jakichkolwiek
usług. W przypadku nawiązania przez Wykonawcę bezpośredniej współpracy z
klientem Zamawiającego, zamawiający obciąży każdorazowo Wykonawcę karą umową
w kwocie 100.000,00 zł (Sto tysięcy złoty i zero groszy 00/100). Obciążenie karą
umową nie wyklucza dalszych żądań odszkodowawczych Zamawiającego wobec
Wykonawcy w szczególności obciążenia Zamawiającego przez klienta końcowego
karami umownymi i innymi kosztami.

6.

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znane są mu prawne konsekwencje
naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego
(ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. z 2003
r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).
§ 9. Prawo własności

1. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego wykonywania na potrzeby własne
lub osób trzecich wyrobów, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie realizacji
zamówienia, jak również po ustaniu współpracy.
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3. Technologia pozostaje własnością Zamawiającego i Wykonawca nie ma prawa używać
jej w innym celu, aniżeli realizacja zamówienia.

4. Po wykonaniu zamówienia, o którym mowa w § 1 OWZ, Wykonawca utrzyma
oprzyrządowanie w gotowości do podjęcia wykonania kolejnych zamówień, przez okres
5 lat.
§ 10. Rozwiązanie Umowy

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na zasadzie porozumienia Stron, oraz
może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 6 mc. okresu
wypowiedzenia licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym została
złożona.
§ 11. Rozstrzyganie sporów
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonaniem zamówienia, Strony będą
rozstrzygać polubownie.
2. Strony dołożą wszelkich starań w celu ugodowego rozstrzygnięcia wszelkich sporów. W
przypadku, gdy ugoda nie może zostać osiągnięta drogą negocjacji, wtedy ewentualne
sprawy sporne zostaną poddane pod rozstrzygnięcie właściwych sądów powszechnych
zgodnie z właściwością miejscową Zamawiającego.
§ 12. Postanowienia końcowe
1. Strony mogą porozumiewać się bezpośrednio lub za pomocą listów oraz drogą
elektroniczną.
2. Obowiązujące adresy e-mail Zamawiającego: magdalena.miekus@tech-project.eu ,
beata.dymerska@tech-project.eu , k.miaskiewicz@tech-project.eu, info@tech-project.eu
Adres e-mail Wykonawcy powinien zostać podany przed realizacją zamówienia.
Powyższe adresy są właściwymi dla dokonywania doręczeń wynikających z
realizowanych zamówień, przy czym Strony zobowiązują się do wzajemnego
zawiadamiania o każdorazowej zmianie ww. adresów, a w przypadku braku wskazania
nowego adresu do doręczeń, wszelkie zawiadomienia będą kierowane na ostatnie znane
adresy i uznawane za skutecznie doręczone.
3. Zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków, wymagają formy pisemnej – pod rygorem
nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWZ mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne.

