OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG
I. Definicje:
1. Następujące zwroty i wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu Towarów
i Usług, a niezdefiniowane w treści innych jej postanowień, będą miały następujące znaczenie:
I.„OWZ” - oznacza niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług;
II.„Zamawiający” Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, III Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000724023, posiadająca numer Regon: 369740171 oraz numer
NIP: 7792484938,
III.„Dostawca” oznacza osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której ustawa przyznaje
zdolność prawną lub osobę fizyczną, z którą Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k. zawarła
umowę dostawy lub sprzedaży Towarów, umowę o świadczenie Usług lub inną podobną
umowę;
IV.„Strony” oznacza Zamawiającego i Dostawcę;
V.„Towar” oznacza wszelkiego rodzaju towary, produkty, partie wyrobu, surowce, materiały,
opakowania itp. dostarczane na rzecz Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k.;
VI.„Usługa”
oznacza
wszelkiego
rodzaju
usługi
świadczone
na
rzecz
Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k.;
VII. „Umowa” oznacza umowę dostawy lub sprzedaży Towarów, umowę o świadczenie Usług lub
inną podobną umowę zawartą przez Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k. jako odbiorcę Towaru
lub Usługi;
VIII.„Przedmiot Umowy” oznacza sprzedawany/dostarczany Towar lub zamówioną Usługę
IX.„Zapytanie” oznacza zaproszenie skierowane do Dostawcy do przesłania materiałów
informacyjnych dotyczących Towaru lub Usługi;
X.„Zamówienie” oznacza oświadczenie Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k. zawierające ofertę
zawarcia - odpowiednio - umowy sprzedaży Towarów, umowy dostawy Towarów, umowy o
świadczenie Usług przez Dostawcę lub innej podobnej umowy, na podstawie której
Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k. nabędzie odpowiednio Towary lub Usługi. Zamówienie
Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k. stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;
XI.„Cena”
oznacza
wartość
wyrażoną
w
jednostkach
pieniężnych,
którą
Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k. jest obowiązana zapłacić Dostawcy za Towar lub Usługę
zgodnie z Zamówieniem lub postanowieniami OWZ; jest ona podana jako cena netto w PLN;
XII.„Dzień roboczy” oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sobót i niedziel;
XIII.„Forma pisemna” forma pisemna w rozumieniu art. 78 kodeksu cywilnego;
XIV.„Forma dokumentowa” oznacza utrwalenie informacji na nośniku informacji, umożliwiające
zapoznanie się z jej treścią (np. e-mail, fax);
XV.„Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny
(Dz.U.2017.459 t.j. z zm).
I. Postanowienia ogólne
I.Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług znajdują zastosowanie do wszystkich
umów sprzedaży lub dostawy Towarów na rzecz Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k., jak
również do umów o świadczenie Usług na rzecz Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k., a także
innych umów o podobnym charakterze, i stanowią integralną część wszystkich Zamówień
składanych przez Zamawiającego do Dostawcy.
II.Postanowienia OWZ wiążą Strony o ile w zawartej pomiędzy Stronami Umowie nie
postanowiono inaczej w formie pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności.

III.W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a OWZ pierwszeństwo w
stosowaniu mają postanowienia OWZ, chyba że strony, pod rygorem nieważności w formie
pisemnej lub dokumentowej, wyraźnie wyłączyły zastosowanie OWZ w danym zakresie.
IV.Niniejsze OWZ wyłączają stosowanie przez Dostawcę własnych wzorców umów, regulaminów
lub innych ogólnych warunków zawierania umów, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie lub
w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.
II. Zawarcie Umowy
1. Zamówienie składane jest przez Zamawiającego w formie pisemnej lub formie
dokumentowej, na podstawie informacji udostępnionych przez Dostawcę przed złożeniem
Zamówienia.
2. Zamówienie uważa się za zaakceptowane, a Umowę za zawartą, z chwilą doręczenia
Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k. potwierdzenia Zamówienia przez Dostawcę w formie
pisemnej lub dokumentowej, lub z chwilą rozpoczęcia dostawy Towarów/wykonania Usług, w
zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
3. Brak wyraźnego odrzucenia Zamówienia w formie pisemnej lub dokumentowej, w terminie
7 dni roboczych od dnia doręczenia go Dostawcy, poczytuje się jako zaakceptowanie
Zamówienia i zawartych w nim warunków.
4. Zamówienie może być zaakceptowane wyłącznie bez zastrzeżeń. Wszystkie warunki lub
postanowienia określone przez Dostawcę w potwierdzeniu Zamówienia, które modyfikują,
uzupełniają lub w inny sposób różnią się od warunków określonych w Zamówieniu i
niniejszych OWZ, są niedopuszczalne, nieważne i nieskuteczne i będą uważane za
niezastrzeżone, a umowa będzie uważana za zawartą na warunkach określonych w Zamówieniu
złożonym przez Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k. Zawarcie Umowy na innych warunkach
niż wynikające w Zamówienia wymaga odrzucenia Zamówienia i złożeni kontroferty przez
Dostawcę.
5. Zamówienie powinno zawierać co najmniej wskazanie Towaru (w tym jego ilości lub liczby)
lub Usługi, Cenę oraz termin i miejsce dostawy Towaru/wykonania Usługi.
6. Wszelkie oświadczenia składane przez Dostawcę odnośnie Towarów lub Usług przed
złożeniem przez Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k. Zamówienia (np. odpowiedź na Zapytanie,
cenniki, materiały promocyjne, itp.) nie będą uważane za ofertę w rozumieniu Kodeksu
cywilnego. Dopiero Zamówienie złożone przez Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k. Dostawcy
stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
7. Wszelkie oświadczenia, informacje lub korespondencję należy kierować do
Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k. w dni robocze:
a. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (przez całą dobę); lub
b. za pośrednictwem faxu (przez całą dobę); lub pisemnie.
III. Cena i warunki płatności
1. O ile nie zostanie inaczej uzgodnione, Cena wskazana w Zamówieniu obejmuje opakowanie,
wszelkie podatki, opłaty, cła, opłaty transportowe (zgodnie z uzgodnionymi warunkami
dostawy) i wszelkie inne opłaty znajdujące zastosowanie do dostawy Towarów/świadczenia
Usług. Cena pokrywa również koszty wszelkich usług dodatkowych związanych z dostawą
Towarów lub wykonywaniem Usług przez Dostawcę na podstawie danego Zamówienia.
2. Płatności za dostawę Towarów lub wykonanie Usługi będą dokonywane przez
Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w fakturze, w terminie
wskazanym w Zamówieniu od dnia doręczenia jej do siedziby Zamawiającego. W przypadku
stwierdzenia wad Przedmiotu Umowy, Zamawiający może wstrzymać się z płatnością Ceny do
czasu usunięcia wady Przedmiotu Umowy lub wymiany Towaru.

IV. Termin realizacji Zamówienia i warunki dostawy
1. O ile Strony nie postanowiły inaczej w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem
nieważności, termin dostawy Towarów/wykonania Usług jest określony w Zamówieniu.
2. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i utracone korzyści
spowodowane niezachowaniem przez Dostawcę terminu dostawy Towarów/ wykonania Usług.
3. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na opóźnienie dostawy Towarów/wykonania Usług.
Dostawy częściowe są dopuszczalne, o ile zostało to pisemnie zastrzeżone przez Strony lub
wskazane w Zamówieniu.
4. Wraz z dostawą Towarów/wykonaniem Usług, Dostawca przekaże Zamawiającemu wszelką
dokumentację techniczną i certyfikaty wymagane dla Przedmiotu Umowy, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i Zamówieniem.
5. O ile w Zamówieniu nie wskazano inaczej lub Strony nie postanowiły inaczej w formie
pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności, warunkiem dostawy jest formularz
CMR/DDP (Incoterms 2010) lub odpowiednik, do miejsca wskazanego w Zamówieniu. Na
Dostawcy spoczywa obowiązek dokonania rozładunku Towarów na swój koszt i ryzyko.
Rozładunek Towarów jest dozwolony wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody
Zamawiającego i w miejscu przez niego wyznaczonym.
6. Zamawiający nie ma obowiązku przyjęcia Towaru dostarczonego przed terminem
wskazanym w Zamówieniu.
7. Dostawca może przystąpić do wykonywania Usługi przed terminem wskazanym w
Zamówieniu, wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej lub innej
formie dokumentowej.
8. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a. za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – w wysokości 10%
wartości Zamówienia;
b. za przekroczenie terminu dostawy lub terminu na usunięcie wad stwierdzonych przy
odbiorze zamówienia lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi za wady – w
wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
V. Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę zamówionego Towaru przechodzi
z Dostawcy na Zamawiającego z chwilą dostawy Towaru w umówionym terminie.
2.
Dostawca
jest
zobowiązany
do
naprawienia
wszelkich
szkód
Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k. wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy przez Dostawcę lub z czynu niedozwolonego Dostawcy.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania za powstałe szkody bez jakichkolwiek
ograniczeń, na zasadach ogólnych.
4. Odpowiedzialność Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
ograniczona jest do winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Zamawiającego.
Odpowiedzialność Zamawiającego ograniczona jest kwotowo do wartości przedmiotu Umowy
i nie obejmuje utraconych korzyści.
VI. Gwarancja jakości i rękojmia za wady
1. Dostawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonych Towarów i świadczonych Usług.
2. Na wszelkie dostarczone Towary/wykonane Usługi, Dostawca udziela Zamawiającemu
dwuletnią gwarancję jakości. Strony mogą ustalić w Umowie inny okres gwarancji. Bieg
terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następującym po dniu odbioru Zamówienia.
Niezależnie od powyższego Dostawca przekaże Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k.
ewentualną gwarancję producenta Towaru lub jego elementów wraz z pełną dokumentacją.

3. W przypadku niezgodności wykonanej Usługi z Zamówieniem lub innymi ustaleniami
pomiędzy Stronami poczynionymi na piśmie lub w formie dokumentowej, Zamawiający może
żądać usunięcia wady, a gdy wady nie dadzą się usunąć lub gdy Dostawca nie usunie wady w
wyznaczonym terminie, Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k. może odstąpić od Umowy albo
zażądać obniżenia wynagrodzenia.
4. W przypadku niezgodności dostarczonego Towaru z Zamówieniem lub innymi ustaleniami
pomiędzy Stronami poczynionymi na piśmie lub w formie dokumentowej, Zamawiający może
według własnego uznania żądać naprawienia lub wymiany wadliwych Towarów, dostawy
brakującej części lub brakujących części Towarów na koszt Dostawcy, żądać obniżenia ceny
albo odstąpić od Umowy.
5. Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wady Towaru lub Usługi lub dokonania wymiany
wadliwego Towaru na wolny od wad, zgodnie z postanowieniami pkt. VI. ppkt. 3 i 4, w terminie
7 dni od dnia zgłoszenia wady przez Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k., chyba że
Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k. wyrazi zgodę w formie pisemnej lub dokumentowej na inny
termin.
6. W przypadku usunięcia wady Przedmiotu Umowy lub wymiany wadliwego Towaru, termin
gwarancji biegnie od nowa.
7. W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę wady Przedmiotu Umowy w wyznaczonym
terminie, Zamawiający usunie wadę na koszt i ryzyko Dostawcy, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Dostawcy, na co Dostawca wyraża niniejszym zgodę.
8. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji opisanych w pkt. VI. ppkt. 1 - 7 Dostawca
ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego.
VII. Prawa autorskie
1. Z chwilą odbioru Przedmiotu Umowy Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do
utworów sporządzonych przez Dostawcę, samodzielne lub wspólnie z innymi osobami, w
związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności do analiz, strategii, biznesplanów,
projektów, raportów, opracowań, planów, schematów, struktur, prognoz. Zamawiający nabywa
również prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w odniesieniu do
tych utworów.
2. Nabycie autorskich praw majątkowych do utworów nastąpi bezterminowo w odniesieniu do
terytorium Polski i wszystkich innych krajów, na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową; wprowadzanie do pamięci komputera;
b. wykorzystywanie w działalności gospodarczej;
c. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem nośników, na których utwory zostały
utrwalone;
d. publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Wynagrodzenie z tytułu nabycia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do
utworów Dostawcy na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 oraz z tytułu nabycia prawa do
zezwalania na wykonywanie praw zależnych mieści się w wynagrodzeniu ustalonym w
Umowie. Z tytułu nabycia przez Zamawiającego tych praw Dostawcy nie przysługuje odrębne
wynagrodzenie.
4. Jeżeli nabycie praw autorskich w trybie ust. 1 okaże się niemożliwe, Dostawca zobowiązuje
się przenieść na Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k. autorskie prawa majątkowe do utworów
określonych w ust. 1 na zasadach określonych powyżej.
5. Z chwilą odbioru dzieła Zamawiający uprawniony jest do:

a. nieograniczonego dysponowania przeniesionymi przez Dostawcę prawami do utworów, a
tym samym przenoszenia tych praw w całości lub części na inne osoby, w tym również do
udzielania licencji oraz dysponowania utworami w sposób nieograniczony,
b. dokonywania opracowań utworów lub ich części oraz korzystania z dokonanych opracowań
i rozporządzanie tymi opracowaniami w sposób nieograniczony bez obowiązku zapłaty
Dostawcy dodatkowego wynagrodzenia.
VIII. Siła wyższa
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów,
do których mają zastosowanie niniejsze OWZ, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie
jest skutkiem działania siły wyższej.
2. Za siłę wyższą uważa się nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne, którego wystąpienia i
skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się
uważać nadzwyczajne działania sił przyrody, takie jak huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz
wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne, epidemię, strajk oraz działania legislacyjne władz
lub inne sytuacje powodujące niemożliwość wykonania umów, do których mają zastosowanie
niniejsze OWZ.
3. Strona powołująca się na niemożność świadczenia spowodowaną siłą wyższą jest
zobowiązana do natychmiastowego zawiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej pod
rygorem nieważności o warunkach wystąpienia siły wyższej, jej rodzaju, zakresie oraz
przewidywanym czasie trwania bądź usuwania skutków.
IX. Postanowienia końcowe
1. Bez pisemnej zgody Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k. Dostawca nie może przenieść praw
lub obowiązków z Umowy na osobę trzecią.
2. Strony przyjmują, że określenie „na piśmie” bądź „pisemnie” lub podobne w niniejszych
OWZ oznacza formę pisemną pod rygorem nieważności, chyba że z brzmienia konkretnego
postanowienia wynika wyraźnie, że Strony dopuściły inną formę.
3. W zakresie nieuregulowanym w OWZ zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Strony zobowiązane są do zachowania w poufności postanowień Umów, do których mają
zastosowanie OWZ, jak również wszelkich informacji uzyskanych, bezpośrednio lub
pośrednio, w związku z negocjacjami, Zamówieniem, zawarciem i wykonaniem Umów, w
szczególności informacji finansowych dotyczących drugiej Strony oraz informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, za wyjątkiem informacji, do których ujawnienia
dana Strona jest zobowiązana, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub na ujawnienie
których druga Strona wyraziła uprzednią zgodę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania
formy, w której Umowa została zawarta.
6. Wszelkie spory mogące powstać między Stronami, w związku z zawieraniem lub
wykonywaniem Umów, do których mają zastosowanie OWZ, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zbrojarnia Poznań Sp. z o.o. Sp. k.

