AXTONE S.A.
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

1.

DEFINICJE

Prawo Autorskie

zdefiniowane w pkt 5.3.

1.1.

Terminy pisane w niniejszych Ogólnych Warunkach
Zakupów wielką literą mają znaczenie przypisane im
w następujących punktach:

Termin Dostawy

zdefiniowany w pkt 6.1.

Miejsce Odbioru

zdefiniowane w pkt 6.7.

Potwierdzenie
Odbioru

zdefiniowany w pkt 7.4.

Protokół Odbioru

zdefiniowany w pkt 7.5.

Reklamacja

zdefiniowane w pkt.7.6.

Podwykonawca

zdefiniowany w pkt 10.1.

Informacje

zdefiniowane w pkt.12.1.

Szczegółowe
Logistyczne
warunki dostaw

zdefiniowane w pkt. 15

Ogólne Warunki

zdefiniowane w pkt 2.1.

Axtone

zdefiniowana w pkt 2.1.

Dostawca
Strony
Towary
Umowa

zdefiniowany w pkt 2.1.
zdefiniowane w pkt 2.1.
zdefiniowane w pkt 2.2.
zdefiniowana w pkt 2.5.

Zapytanie
Ofertowe

zdefiniowane w pkt 3.1.

Oferta

zdefiniowana w pkt 3.3.

2.

ZAKRES STOSOWANIA I ELEMENTY UMOWY

Przyjęcie Oferty

zdefiniowane w pkt 3.10.

2.1.

Zmieniające
Przyjęcie Oferty

zdefiniowane w pkt 3.11.

Oferta
Zmieniająca

zdefiniowana w pkt 3.12.

Data Wejścia w
Życie

zdefiniowana w pkt 3.13.

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów („Ogólne
Warunki”) stosuje się do wszelkich transakcji zakupu
towarów dokonywanych przez Axtone S.A.
(„Axtone”) od jej dostawców, zarówno w Polsce, jak
i poza jej granicami („Dostawca”), w tym w również
do czynności poprzedzających zawarcie umowy,
takich jak przygotowanie i złożenie oferty przez
Dostawcę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Axtone. Axtone i Dostawca są dalej łącznie zwani
„Stronami”.

Zamówienie

zdefiniowane w pkt.3.14.

2.2.

Dokument
Handlowy

zdefiniowany w pkt 5.1.

Prawo Własności
Przemysłowej

zdefiniowane w pkt 5.3.

Transakcje polegające na zakupie przez Axtone
wszelkich towarów od Dostawców („Towary”) będą
realizowane wyłącznie zgodnie z niniejszymi
Ogólnymi Warunkami, które uznaje się za
zaakceptowane przez Dostawcę z chwilą złożenia
oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Axtone.
Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Ogólne Warunki
stosuje się również do umów zawartych przez
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Axtone w innym trybie, niż przez przyjęcie oferty
złożonej przez Dostawcę w odpowiedzi na zapytanie
ofertowe.

2.3.

Jeżeli Strony nie postanowią inaczej na piśmie,
wyłączone jest stosowanie wszelkich wzorców umów
oraz ogólnych warunków Dostawcy, nawet jeśli
Axtone nie zgłosiła wyraźnego żądania ich
wyłączenia.

2.4.

W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią
postanowień umowy zawartej przez Axtone z
Dostawcą a niniejszymi Ogólnymi Warunkami,
pierwszeństwo mają postawienia umowy.

2.5.

Dla celów interpretacji umowy pomiędzy Axtone a
Dostawcą („Umowa”), przyjmuje się następującą
listę elementów mogących stanowić całość Umowy:

2.6.

2.5.1.

oświadczenie Axtone o przyjęciu oferty,
Zamówienie
lub
inne
pisemne
porozumienie (umowa) zawarte między
Stronami;

2.5.2.

protokoły z negocjacji pomiędzy Axtone a
Dostawcą;

2.5.3.

oferta Dostawcy;

2.5.4.

zapytanie ofertowe Axtone;

2.5.5.

niniejsze Ogólne Warunki; oraz

2.5.6.

warunki techniczne i
określone dla Towarów.

normy

jakości

Dla uniknięcia wątpliwości potwierdza się, iż przy
składaniu zapytań ofertowych, zamówień oraz
oświadczeń o przyjęciu oferty Dostawcy, Axtone
polega na stwierdzeniach zawartych w katalogach,
cennikach lub innych materiałach (w tym w
szczególności
materiałach
promocyjnych
i
marketingowych) Dostawcy, jak również innych
dokumentach i specyfikacjach przekazanych Axtone
przez Dostawcę. O ile Strony nie postanowią inaczej
na piśmie, postanowienia zawarte w takich

katalogach, cennikach oraz innych materiałach i
specyfikacjach stanowią cześć Umowy i są wiążące
dla Dostawcy, nawet jeżeli nie zostaną wprost
powołane w treści umowy zawartej pomiędzy
Stronami. Powyższe znajduje zastosowanie w
szczególności do warunków technicznych, norm
jakości oraz opisu innych cech Towarów, jak również
do
terminów
dostaw
i
realizacji
usług
uzupełniających przez Dostawcę.

2.7.

W razie braku odmiennego zastrzeżenia na piśmie,
wszelkie oferty oraz cenniki Dostawcy kierowane do
Axtone uznaje się za wiążące względem Dostawcy
przez okres co najmniej 60 dni od momentu ich
otrzymania przez Axtone.

3.

ZAWARCIE UMOWY

3.1.

Zapytania ofertowe składane są przez Axtone w
formie pisemnej („Zapytanie Ofertowe”). Forma
pisemna jest zachowana również, gdy Zapytanie
Ofertowe jest wysłane faksem lub pocztą
elektroniczną (email).

3.2.

Zastrzega się, że Zapytania Ofertowe nie są dla
Axtone w żaden sposób wiążące. W szczególności,
Axtone zastrzega sobie możliwość kierowania takich
samych lub podobnych Zapytań Ofertowych do
konkurencyjnych dostawców oraz, w związku z tym,
do odrzucenia ewentualnej oferty otrzymanej od
Dostawcy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

3.3.

Jeżeli Axtone wraz z Zapytaniem Ofertowym
przesyła Dostawcy formularz ofert (lub w inny sposób
wskazuje elementy, które powinna zawierać oferta
Dostawcy), Dostawca zobowiązany jest do złożenia
oferty przy wykorzystaniu tego formularza (lub
zgodnie z powołanymi wymogami) („Oferta”). Oferty
złożone z naruszeniem niniejszego postanowienia
mogą nie być rozpatrywane przez Axtone.

3.4.

Poprzez złożenie Oferty przyjmuje się, że Dostawca
zapoznał się z treścią oraz akceptuje niniejsze
Ogólne Warunki. W przypadku odmiennych
zastrzeżeń w treści Oferty, Oferta taka może nie być
rozpatrywana przez Axtone.
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3.5.

3.5.1.

zawierać wszystkie informacje konieczne
dla oceny, czy Towary odpowiadają
wymogom
określonym
w
Zapytaniu
Ofertowym;

3.5.2.

zawierać wszystkie informacje wymagane
przez Axtone zgodnie z Zapytaniem
Ofertowym;

3.5.3.

być sporządzona w tym samym języku, w
którym zostało sporządzone Zapytanie
Ofertowe; możliwe jest złożenie Oferty w
kilku wersjach językowych, wiążąca będzie
jednak wersja językowa tożsama z
Zapytaniem Ofertowym;

3.5.4.

wyraźne wskazanie wszelkich rozbieżności
pomiędzy wymogami określonymi przez
Axtone w Zapytaniu Ofertowym a
oferowanymi przez Dostawcę Towarami
(lub
warunkami
Umowy)
wraz
ze
wskazaniem powodów odstąpienia przez
Dostawcę od takich wymogów lub
warunków;

3.5.5.

wyraźnie określać walutę i cenę Towarów;

3.5.6.

wyraźnie określać wszelkie podatki, koszty
i inne obciążenia obciążające Axtone, które
mogą mieć zastosowanie do sprzedaży i
dostawy Towarów;

3.5.7.

3.6.

szczególności, Dostawca zobowiązany jest objąć
Ofertą elementy konieczne do tego, aby dostawa
Towarów odbyła się w sposób prawidłowy, zgodny z
obowiązującymi standardami rynkowymi oraz
zasadami sztuki i specjalistyczną wiedzą techniczną,
przy
wykorzystaniu
najlepszych
dostępnych
technologii
i
z
zachowaniem
najwyższych
standardów jakości i bezpieczeństwa.

Dostawca zobowiązany jest do sporządzenia Oferty
zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Oferta
powinna w szczególności spełniać następujące
wymagania:

3.7.

Wszelkie ceny wskazane w Zapytaniu Ofertowym
lub w Ofercie są cenami netto, nieuwzględniającymi
wartości podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie
zastrzeżono inaczej.

3.8.

Ceny wskazane w Zapytaniu Ofertowym lub
w Ofercie zawierają koszty załadunku, transportu,
wysyłki, opakowania, ubezpieczenia na czas
transportu (do chwili przejścia ryzyka ewentualnej
szkody lub utraty Towarów na Axtone) oraz
rozładunku Towarów w Miejscu Odbioru (zgodnie z
definicją poniżej), a także wszelkie inne koszty
związane z dostawą Towarów, w tym w również
koszty sporządzenia stosownej dokumentacji.

3.9.

W przypadku braku wyraźnego wskazania, zgodnie
z punktem 3.5.4. powyżej, rozbieżności pomiędzy
wymogami określonymi przez Axtone w Zapytaniu
Ofertowym a oferowanymi przez Dostawcę
Towarami (lub warunkami Umowy), domniemywa
się, iż warunki i Towary oferowane przez Dostawcę
w pełni spełniają wymagania określone w Zapytaniu
Ofertowym.

3.10.

Umowa zostaje zawarta z chwilą wyraźnego
przyjęcia Oferty przez Axtone („Przyjęcie Oferty”).
Przyjęcie Oferty wymaga dla swej skuteczności
formy pisemnej. Forma pisemna jest zachowana
również, gdy Przyjęcie Oferty jest wysłane faksem
lub pocztą elektroniczną (email). Umowa zostaje
również zawarta w przypadkach wskazanych w
punkcie 3.14 poniżej.

3.11.

Przyjęcie Oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany
lub uzupełnienia treści Oferty („Zmieniające
Przyjęcie Oferty”) jest skuteczne względem
Dostawcy, jeżeli zmiany nie dotyczą istotnych

zostać przekazana Axtone w terminie i na
adres wskazany w Zapytaniu Ofertowym, z
podaniem numeru Zapytania Ofertowego.

Oferta powinna obejmować wszelkie dostawy
i świadczenia konieczne do należytego wykonania
umowy objętej Zapytaniem Ofertowym, w sposób
pozwalający
na
uzyskanie
przez
Axtone
zamierzonego
efektu
gospodarczego.
W
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warunków Oferty a Dostawca nie złoży sprzeciwu w
terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
Zmieniającego Przyjęcia Oferty.

3.12.

3.13.

3.14.

obok elementów wymaganych obowiązującymi
przepisami prawa, musi zawierać następujące dane:

Przyjęcie Oferty wprowadzające zmiany lub
uzupełnienia istotnych warunków oferty stanowi
nową ofertę („Oferta Zmieniająca”), wiążącą dla
Axtone przez okres 5 dni roboczych, o ile inny termin
nie wynika z treści Oferty Zmieniającej. Przyjęcie
Oferty Zmieniającej po tym terminie stanowi nową
Ofertę Dostawcy dla Axtone.
Umowa będzie skuteczna i będzie uważana za
zawartą (i) z chwilą złożenia Przyjęcia Oferty przez
Axtone, lub (ii) w przypadku złożenia Zmieniającego
Przyjęcia Oferty, z upływem terminu wskazanego w
punkcie 3.11. powyżej, lub (iii) w przypadku Oferty
Zmieniającej, w przypadku przyjęcia takiej oferty
przez Dostawcę w terminie wskazanym w punkcie
3.12. powyżej („Data Wejścia w Życie”).
W
odniesieniu
do
Dostawców,
którzy w
zaakceptowali Ogólne Warunki w jakikolwiek sposób
i formie, w tym również poprzez przedstawienie
Axtone Oferty w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe
lub przez zawarcie lub realizację wcześniejszej
Umowy, jak również w odniesieniu do Dostawców w
odniesieniu do których Axtone pozostaje w stałych
relacjach gospodarczych, Axtone może składać, w
ramach
działalności
Dostawcy,
zamówienia
dotyczące zakupu Towarów na warunkach
wyszczególnionych
w
takim
zamówieniu
(„Zamówienie”). W takim przypadku Umowa zostaje
zawarta
z
chwilą
potwierdzenia
przyjęcia
Zamówienia, przystąpienia do jego realizacji lub w
przypadku braku odpowiedzi Dostawcy w terminie 3
dni roboczych (którekolwiek nastąpi wcześniej), na
warunkach wskazanych w Zamówieniu i Ogólnych
Warunkach.

4.

FAKTURY I PŁATNOŚCI

4.1.

O ile Axtone nie zawiadomi pisemnie Dostawcy
o zmianie adresu, faktury za Towary Dostawca
przesyła na adres wskazany w Umowie. Faktura,

4.1.1.

numer identyfikacyjny nadany Dostawcy
przez Axtone;

4.1.2.

miejsce wyładunku Towarów;

4.1.3.

numer i datę listu przewozowego;

4.1.4.

ilości i numery identyfikacyjne Towarów;

4.1.5.

nazwę banku i numer rachunku bankowego,
na który Axtone ma dokonać płatności;

4.1.6.

numer Dokumentu Handlowego (definicja
w punkcie 5.1. poniżej) dostarczonego wraz
z towarem.

4.2.

Najpóźniej w dniu wysyłki Towaru Dostawca
zobowiązany jest do wysłania na adres e-mail
wskazany przez Axtone w Zapytaniu Ofertowym: (i)
elektronicznej kopii wystawionej faktury, zawierającej
wszystkie elementy wskazane w punkcie 4.1.
powyżej, oraz (ii) elektronicznej kopii wszystkich
innych dokumentów, które powinny być wysłane
Axtone wraz z Towarem.

4.3.

O ile Strony
faktur przez
późniejszego
wystawienia
potwierdzenia
przez Axtone.

4.4.

Jeżeli Strony uzgodniły harmonogram dokonywania
płatności, Axtone dokonuje płatności zgodnie z tym
harmonogramem pod warunkiem zatwierdzenia
przez
Axtone
wszystkich
wskazanych
w harmonogramie czynności, które Dostawca miał
wykonać przed daną płatnością ze strony Axtone.

5.

TOWARY

5.1.

Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru
wolnego od wad fizycznych oraz prawnych,
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nie ustalą inaczej, termin płatności
Axtone wynosi 45 dni od daty
z
następujących
zdarzeń:
(i)
faktury, oraz/lub (ii) pisemnego
odbioru Towarów objętych fakturą

zgodnego z Umową, wraz ze sporządzoną w języku
polskim
kompletną
dokumentacją
dotyczącą
Towarów, obejmującą w szczególności (i) dokument
handlowy
zawierający
nazwę
oraz
ilość
dostarczonego towaru („Dokument Handlowy”), (ii)
instrukcje obsługi i konserwacji, (iii) instrukcje
szkoleniowe, (iv) rysunki, (v) karty danych
technicznych, (vi) karty bezpieczeństwa produktu,
(vii) certyfikaty kontroli zakładu, (viii) certyfikaty
zgodności z odpowiednimi normami, (ix) karty
gwarancyjne, oraz (x) inne niezbędne dokumenty
produkcyjne i techniczne. Dostarczone Towary
powinny zawierać wszystkie części i elementy
konieczne do ich właściwego, prawidłowego i
bezawaryjnego
zastosowania
zgodnie
z
przeznaczeniem.

5.2.

5.3.

Jeżeli dopuszczenie Towarów do obrotu (w tym w
szczególności ich eksploatacja lub montaż zgodnie z
przeznaczeniem) wymaga uzyskania pozwolenia na
użytkowanie lub innego urzędowego certyfikatu,
potwierdzenia lub zaświadczenia dopuszczającego,
Dostawca zobowiązany jest uzyskać takie decyzje,
pozwolenia lub inne zaświadczenia i przedłożyć je
Axtone najpóźniej wraz z dostawą Towarów.
Dostawca zaświadcza względem Axtone, że
przysługują
mu
wszelkie
prawa
własności
przemysłowej do Towarów i ich części składowych, o
ile Towary te są chronione prawami własności
przemysłowej zgodnie z przepisami prawa własności
przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku („Prawo
Własności Przemysłowej”) oraz prawa autorskie do
Towarów i powiązanej z nimi dokumentacji
przekazanej Axtone, o której mowa w pkt. 5.1.
powyżej, o ile stanowią utwór w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych („Prawo Autorskie”). W przypadku gdy
Towary lub powiązana z nimi dokumentacja są
chronione prawami własności przemysłowej lub
prawami autorskimi osób trzecich, Dostawca
zaświadcza, że jest uprawniony do korzystania z tych
praw w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
Dostawca zaświadcza, że korzystanie z Towarów
(ich części, powiązanej z Towarami dokumentacją,
jak również z innych świadczeń otrzymanych przez

Axtone zgodnie z Umową) przez Axtone zgodnie
z Umową i zgodnie z ich zastosowaniem nie będzie
naruszać praw własności przemysłowej ani praw
autorskich osób trzecich.

.
5.4.

Axtone jest uprawniona do kontrolowania procesu
realizacji Zamówień, jak również okresowego audytu
Dostawcy także w obecności odbiorców produktów
Axtone

5.5.

Axtone nie jest zobowiązana przyjąć Towarów, które
nie są wolne od wad. Axtone zastrzega sobie
możliwość przyjęcia Towarów, które nie są wolne od
wad, co jednak nie ogranicza Axtone w dochodzeniu
swoich praw i roszczeń wynikających z naruszenia
Umowy przez Dostawcę.

5.6.

Dla uniknięcia wątpliwości, dostarczeniem Towarów,
które nie są wolne od wad, jest również dostawa
Towarów w niewłaściwej ilości oraz dostawa
Towarów bez wymaganej dokumentacji.

5.7.

Dostawca
gwarantuje
dostępność
części
i składników służących do serwisowania, naprawy,
konserwacji oraz rozbudowy Towarów, przez okres
nie krótszy niż 10 (dziesięć) lat od daty sporządzenia
Potwierdzenia Odbioru (zgodnie z definicją poniżej)
bez zastrzeżeń oraz gwarantuje, że ich produkcja ani
dystrybucja nie zostanie w tym okresie wstrzymana.

6.

TERMIN DOSTAWY

6.1.

Termin dostawy określony jest w Zapytaniu
Ofertowym lub w innym dokumencie (np.
w zamówieniu) na podstawie którego Axtone
zamówiła Towary od Dostawcy i zaczyna swój bieg
począwszy od Daty Wejścia w Życie („Termin
Dostawy”). Dostawca jest zobowiązany do
bezwzględnego przestrzegania Terminu Dostawy.

6.2.

Na 3 dni robocze przed planowaną wysyłką
Towarów,
Dostawca
zobowiązany
jest
do
poinformowania Axtone za pomocą poczty
elektronicznej (email)
o dokładnym Terminie
Dostawy Towarów. Ponadto Dostawca zobowiązany
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jest do (i) niezwłocznego poinformowania Axtone w
formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną (email) o
wszelkich opóźnieniach lub wcześniejszej dostawie
Towarów, (ii) przekazania wszelkich informacji
dotyczących przyczyn takiego opóźnienia lub
wcześniejszej dostawy, oraz (iii) podjęcia wszelkich
starań mających na celu uniknięcie opóźnienia lub
przyspieszenie dostawy.

6.3.

Axtone zastrzega sobie prawo do odrzucenia
częściowych lub wcześniejszych dostaw, jeżeli ich
przyjęcie naruszałoby uzasadniony interes Axtone.
W takich przypadkach Axtone może dokonać zwrotu
Towarów lub, według uznania, przekazać je do
zewnętrznego magazynu, na koszt i ryzyko
Dostawcy.

6.4.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych Axtone
zastrzega
sobie
prawo
do
jednostronnego
odroczenia terminów dostaw zaplanowanych i
potwierdzonych maksymalnie do 3 miesięcy, jeżeli
ich przyjęcie naruszałoby uzasadniony interes
Axtone. Dostawcy nie przysługują jakiekolwiek
roszczenia odszkodowawcze względem Axtone z
tytułu opóźnienia w odbiorze Towarów. Dostawca
jest zobowiązany do właściwego przechowania
Towarów, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem
oraz na własny koszt i ryzyko.

6.5.

6.6.

Jeżeli Dostawca popadnie w zwłokę w dostawie
Towarów, wówczas zobowiązany jest zapłacić karę
umowną w wysokości 1 % wartości netto (bez
podatku od towarów i usług) zamówienia za każdy
dzień zwłoki. Jeżeli skutkiem zwłoki Dostawcy jest
wstrzymanie produkcji Axtone, Dostawca jest
zobowiązany ponadto zapłacić za każdy przypadek
wstrzymania produkcji karę umową w wysokości 120
000 złotych za każdy dzień wstrzymania produkcji.
Axtone
może
dochodzić
roszczenia
odszkodowawczego w wysokości przenoszącej
wartości zastrzeżonej kary umownej.

jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze względem
Dostawcy z tytułu opóźnienia w dostawie Towarów.
W miarę możliwości, Dostawca powiadomi Axtone o
przypuszczalnym
czasie
trwania
przeszkód
spowodowanych działaniem siły wyższej.

6.7.

W przypadku zwłoki w dostawie Towarów
przekraczającej 14 dni, niezależnie czy okoliczności
powodujące zwłokę spowodowane były z winy
Dostawcy, czy też zwłoka powstała wskutek
działania siły wyższej, Axtone jest zwolniona z
obowiązku odbioru zamówionych Towarów (bądź tej
części Towarów, której dotyczy zwłoka) i może
odstąpić od Umowy (w całości lub w części, jeżeli
zwłoka dotyczy części zamówienia). W przypadku
działania siły wyższej, Axtone może odstąpić od
Umowy wcześniej niż po upływie powyższego
terminu, jeżeli przypuszczalny czas trwania
przeszkód spowodowanych działaniem siły wyższej
wynosi więcej niż jeden miesiąc.

6.8.

Axtone zobowiązana jest do odebrania Towarów
w miejscu określonym w Umowie („Miejsce
Odbioru”) w Terminie Dostawy. Dostawcy nie
przysługują w stosunku do Axtone jakiekolwiek
roszczenia związane z nieodebraniem Towarów
w terminie gdy Axtone nie odbiera Towarów wskutek
działania siły wyższej. W miarę możliwości, Axtone
powiadomi Dostawcę o przypuszczalnym czasie
trwania przeszkód spowodowanych działaniem siły
wyższej. Na czas trwania tych przeszkód Dostawca
jest zobowiązany do właściwego przechowania
Towarów, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem
oraz na własny koszt i ryzyko.

6.9.

W przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej
uniemożliwiających odbiór Towarów w Miejscu
Odbioru, Axtone może (lecz nie jest zobowiązana)
wskazać Dostawcy, wedle własnego uznania, inne
miejsce dostawy Towarów niż Miejsce Odbioru.
Wskazanie takie będzie wiążące dla Dostawcy. W
takim przypadku, Axtone zobowiązana będzie pokryć
koszty związane z transportem Towarów do nowego
miejsca odbioru. O wysokości takich kosztów
Dostawca zawiadomi Axtone przed przystąpieniem
do transportu Towarów. Zawiadomienie takie będzie

Dostawca jest zwolniony z odpowiedzialności
przewidzianej punktem 6.5. powyżej, jeżeli zwłoka w
dostawie Towarów powodowana jest działaniem siły
wyższej. W takim przypadku Axtone nie przysługują
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wiążące dla Dostawcy. Axtone może cofnąć
wskazanie nowego miejsca odbioru Towarów w
terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia o wysokości kosztów transportu.

6.10.

6.11.

W przypadku, gdy działanie siły wyższej
uniemożliwiającej odbiór Towarów w Miejscu
Odbioru trwa dwa miesiące lub dłużej oraz Axtone
nie dokonuje odbioru Towarów w innym miejscu niż
Miejsce Odbioru, każda ze Stron może odstąpić od
Umowy (w całości lub w części, jeżeli niemożność
dostawy Towarów dotyczy części zamówienia).
Za siłę wyższą w rozumieniu niniejszych Ogólnych
Warunków rozumie się w szczególności: wojnę,
ogłoszenie stanu nadzwyczajnego, katastrofy
wywołane działaniem sił przyrody, rozruchy,
zamieszki,
strajki,
oraz
inne
podobne
nieprzewidziane
poważne
zdarzenia
uniemożliwiające dostawę lub odbiór Towarów
zgodnie z Umową.

7.

DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

7.1.

O ile w Umowie nie wskazano inaczej, wysyłka
zostanie
zrealizowana
z
wykorzystaniem
racjonalnego sposobu wysyłki i zwykłego sposobu
pakowania. Towary zostaną zapakowane przez
Dostawcę tak, aby nie uległy uszkodzeniu w trakcie
transportu (co obejmuje w szczególności załadunek i
rozładunek Towarów).

7.2.

7.3.

Dostawca zobowiązany jest do kontroli Towarów pod
względem zgodności z Umową, jakości, ciężaru
i wymiarów fizycznych, a także pod kątem uszkodzeń
Towarów lub ich opakowania. Dostawca jest
w szczególności zobowiązany do sprawdzenia, czy
Towary posiadają uzgodnione właściwości i czy
nadają się do użytku wskazanego w umowie lub
zwyczajowo przyjętego dla Towarów danego
rodzaju.

7.4.

Ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty
Towarów przechodzi na Axtone z chwilą odbioru
Towarów, na dowód czego odpowiednio umocowany
przedstawiciel
Axtone
podpisuje
Dokument
Handlowy w dwóch egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron („Potwierdzenie Odbioru”).

7.5.

W chwili odbioru Towarów, Axtone może
przeprowadzić
wstępną
kontrolę
Towarów
obejmującą sprawdzenie zgodności z Umową
jedynie pod kątem ilości, oraz widocznych braków
lub wad dostawy. Braki lub wady stwierdzone
podczas wstępnej kontroli Towarów (o ile nie
powodują odmowy odbioru Towarów) zostaną
zaznaczone w Protokole Odbioru („Protokół
Odbioru”) i w ten sposób będą zgłoszone Dostawcy
lub zostaną ujęte w Reklamacji. Okoliczność
usunięcia wad zostanie potwierdzona w Protokole
Odbioru.

7.6.

W pozostałym zakresie Towary będą sprawdzane
przez Axtone w trakcie kontroli towarzyszącej
procesowi produkcyjnemu i w trakcie kontroli
końcowej, bądź (dla Towarów niewykorzystywanych
w procesie produkcyjnym) wraz z wykorzystaniem
Towarów zgodnie z ich przeznaczeniem. Wady
stwierdzone w ten sposób będą zgłaszane Dostawcy
niezwłocznie po ich wykryciu przez Axtone w formie
reklamacji („Reklamacja”).

7.7.

Dostawca
jest
zobowiązany
do
udzielenia
odpowiedzi na Reklamację (odpowiednio –
ustosunkowanie się do Protokołu Odbioru)
w terminie 5 dni. W przypadku braku odpowiedzi
w powyższym terminie, Reklamacja (odpowiednio –
wady i braki zgłoszone w Protokole Odbioru) będzie
traktowana jako zaakceptowana i uznana przez
Dostawcę.

7.8.

Jeżeli Dostawca dostarczy Towary wadliwe, Axtone
powinna umożliwić Dostawcy usunięcie wad lub
ponowną dostawę Towarów wolnych od wad w
terminie wyznaczonym przez Axtone, chyba że taka
naprawa lub dostawa Towarów wolnych od wad nie
miałaby ekonomicznego uzasadnienia dla Axtone.
Jeżeli Dostawca nie może wykonać żądania Axtone

Wszelkie usługi związane z wysyłką i dostawą
Towarów będą świadczone w imieniu Dostawcy,
który w całości ponosi ryzyko i odpowiedzialność
związane z takimi usługami.
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w wyznaczonym terminie, Axtone może (i) naprawić
Towary we własnym zakresie (samodzielnie lub przy
wykorzystaniu wykwalifikowanej osoby trzeciej) i
obciążyć Dostawcę kosztami naprawy, lub (ii)
odstąpić od Umowy i odesłać Towary na koszt i
ryzyko Dostawcy. Powyższe pozostaje bez wpływu
na odpowiedzialność Dostawcy za wady Towaru
oraz za szkody poniesione przez Axtone w związku z
odstąpieniem od Umowy (w tym w szczególności za
utracone korzyści).

7.9.

W przypadku stwierdzenia wad Towarów, które
mogą powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzi lub dla mienia znacznej wartości, Axtone jest
uprawniona
samodzielnie
lub
z
pomocą
wykwalifikowanej osoby trzeciej do niezwłocznego
usunięcia wad na koszt i ryzyko Dostawcy.
O stwierdzonej wadzie Axtone w miarę możliwości
niezwłocznie poinformuje Dostawcę i, jeżeli będzie to
możliwe, zapewni udział przedstawicieli Dostawcy w
usuwaniu tych wad Towarów.

7.10.

Ewentualne usunięcie wad Towarów przez Axtone
we własnym zakresie (samodzielnie czy też przy
wykorzystaniu wykwalifikowanej osoby trzeciej)
pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność
Dostawcy za inne wady Towaru zgodnie z
postanowieniami Umowy.

7.11.

W każdym przypadku, gdy dostarczone Axtone
przez Dostawcę Towary okażą się wadliwe w całości
lub w części, niezależnie od charakteru wykrytej lub
ujawnionej wady lub jej rozmiaru, Dostawca zapłaci
na rzecz Axtone zryczałtowaną opłatę w wysokości
400 (słownie: czterysta 00/100) złotych stanowiącą
pokrycie kosztów administracyjnych związanych z
ujawnieniem i zgłoszeniem Dostawcy wady Towarów
objętych daną dostawą oraz kosztów prowadzenia
postępowania reklamacyjnego. Obowiązek zapłaty
na rzecz Axtone opłaty, o której mowa powyżej, nie
zwalnia ani nie ogranicza Dostawcy w jakimkolwiek
zakresie z tytułu jego odpowiedzialności względem
Axtone za wady Towarów, w tym w szczególności
wynikającej z przepisów dotyczących rękojmi za
wady fizyczne i prawne Towarów. W celu uniknięcia

wątpliwości Axtone precyzuje, że opłata nie stanowi
kary umownej.

8.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY ZA WADY
TOWARU

8.1.

Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady
Towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w tym w szczególności przepisami
dotyczącymi rękojmi za wady fizyczne i prawne
rzeczy sprzedanej.

8.2.

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, uprawnienia z tytułu
rękojmi wygasają z upływem 24 miesięcy od dnia
odbioru Towarów potwierdzonego Potwierdzeniem
Odbioru. Odpowiedzialność Dostawcy za wady
fizyczne i prawne Towarów jest oparta na zasadzie
ryzyka.

8.3.

W przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko
Axtone z roszczeniem dotyczącym naruszenia
jakichkolwiek praw własności przemysłowej, praw
autorskich przysługujących tej osobie względem
Towarów (ich części, powiązanej z Towarami
dokumentacji lub innych świadczeń otrzymanych
przez Axtone od Dostawcy zgodnie z Umową) lub
naruszenia zasad uczciwej konkurencji w związku
z ww. prawami, Axtone powiadomi o tym Dostawcę.
Dostawca zobowiązuje się współdziałać z Axtone
w celu obrony przed takimi roszczeniami, zwolni
Axtone z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec
takich osób oraz zwróci Axtone wszelkie koszty
poniesione w związku z obroną przed takimi
roszczeniami (w tym w szczególności uzasadnione
koszty profesjonalnego zastępstwa procesowego i
doradztwa prawnego).

8.4.

Ponadto, w takim przypadku Dostawca zobowiązuje
się naprawić wszystkie szkody, a także zwrócić
wszystkie koszty (w tym w szczególności koszty
profesjonalnego
zastępstwa
procesowego
i doradztwa prawnego), poniesione przez Axtone
w wyniku częściowego lub całkowitego niewykonania
umów wiążących Axtone z jej klientami, w tym
odszkodowania,
które
Axtone
może
być
zobowiązana wypłacić swoim klientom z tytułu
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niewykonania swoich zobowiązań oraz koszty
dodatkowe wywołane koniecznością dokonania
zmian w dostawach lub narzędziach, które będą do
tego użyte.

8.5.

Z tytułu dostawy wadliwych Towarów, Axtone
przysługuje roszczenie o obniżenie ceny wadliwych
Towarów jak też roszczenie o naprawienie powstałej
w ten sposób szkody (w tym również utraconych
korzyści Axtone). Jeżeli skutkiem dostawy wadliwych
Towarów jest wstrzymanie produkcji Axtone, Axtone
może dochodzić za każdy przypadek wstrzymania
produkcji kary umownej w wysokości 120 000 złotych
za każdy dzień wstrzymania produkcji. Dostawca jest
ponadto zobowiązany do zwolnienia Axtone
z wszystkich roszczeń odszkodowawczych z tytułu
wadliwej dostawy Towarów zgłaszanych przez osoby
trzecie, oraz do naprawienia wynikających stąd
szkód następczych, włącznie ze szkodami i kosztami
związanymi z opóźnieniem realizacji zobowiązań
kontraktowych ciążących na Axtone (co obejmuje
w szczególności kary umowne wypłacone przez
Axtone w związku z opóźnieniem w dostawie
produktów).

9.

WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA I INTELEKTUALNA
AXTONE

9.1.

Axtone zachowuje wszystkie prawa, w odniesieniu
do wszelkich rysunków, szkiców, przyrządów
i pozostałych dokumentów, jak również modeli
i prototypów, przekazanych Dostawcy w związku
z zawarciem
lub
realizacją
Umowy,
w tym
w szczególności prawa własności przemysłowej oraz
prawa autorskie do nich, o ile przedmioty te są
chronione jako prawa własności przemysłowej lub
stanowią utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego.
Przedmioty tych praw nie mogą być udostępniane
przez Dostawcę osobom trzecim bez uprzedniej
pisemnej zgody Axtone. Dostawca nie dokona
zgłoszenia lub rejestracji praw, które mogą podlegać
rejestracji
zgodnie
z
Prawem
Własności
Przemysłowej ani nie będzie przypisywał sobie
autorstwa tych praw. Dostawca może ich używać
wyłącznie w celu wykonania Umowy, a po jej

wykonaniu zobowiązany jest je niezwłocznie zwrócić
Axtone, bez odrębnego wezwania ze strony Axtone.

9.2.

Znaki firmowe i znaki towarowe Axtone należy
umieścić na Towarach, jeżeli wynika to z Umowy, lub
jeśli Axtone udzieli takiego polecenia Dostawcy.
Towary oznaczone w ten sposób będą przekazane
wyłącznie Axtone i nie mogą być przez Dostawcę
sprzedane, ani w żaden inny sposób przekazane,
osobie trzeciej. W przypadku zwrotu Towarów
oznaczonych znakiem firmowym lub towarowym
Axtone, Dostawca podejmie wszelkie niezbędne
działania aby Towary te nie mogły zostać w tej
postaci użyte przez osoby trzecie.

9.3.

Jeżeli w związku z wykonywaniem Umowy na
zlecenie Axtone Dostawca utworzy lub będzie
uczestniczyć w stworzeniu jako współtwórca
jakiegokolwiek utworu podlegającego ochronie jako
własność intelektualna, w tym podlegającego
ochronie na podstawie przepisów ustawy Prawo
Własności Przemysłowej lub Prawa Autorskiego,
prawo do uzyskania ochrony na taki utwór będzie
przysługiwać Axtone. Dostawcy nie będzie
przysługiwało
dodatkowe
wynagrodzenie
za
korzystanie przez Axtone z takiego wynalazku, wzoru
użytkowego lub wzoru przemysłowego.

10.

PODWYKONAWSTWO

10.1.

Dostawca może podzlecić całość lub część prac
związanych z dostawą Towarów wybranej przez
siebie
osobie
trzeciej
(„Podwykonawca”).
Podwykonawca działa na wyłączny koszt i na
wyłączną odpowiedzialność Dostawcy. Dostawca
odpowiada względem Axtone za wszelkie działania i
zaniechania Podwykonawcy jak za własne działania i
zaniechania.

10.2.

Dostawca
jest
zobowiązany
poinformować
Podwykonawcę o postanowieniach niniejszych
Ogólnych
Warunków
oraz
pozostałych
postanowieniach Umowy, a także przekazać mu
wszelkie informacje dotyczące wymagań Axtone,
zwłaszcza
odnośnie
stosownych
zasad
bezpieczeństwa.
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kopii, chyba że Axtone udzieli na to uprzedniej
i wyraźnej zgody.

11.

UBEZPIECZENIE DOSTAWCY

11.1.

O ile nie postanowiono inaczej, Dostawca jest
zobowiązany do zawarcia i utrzymywania w mocy
umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie działalności własnego przedsiębiorstwa,
szkód wyrządzonych przez produkt niebezpieczny
oraz szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu.

11.2.

12.
12.1.

Axtone
może
w
każdej
chwili
zażądać
przedstawienia
dokumentów
potwierdzających
zawarcie powyższych umów ubezpieczenia jak też
utrzymywania ich w mocy (tj. w szczególności
opłacania należnej składki ubezpieczeniowej).

CESJA I POTRĄCENIE

13.1.

Z zastrzeżeniem punktu 13.2. poniżej, żadna ze
Stron nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody
drugiej Strony, przenieść na osobę trzecią
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających
z Umowy.

13.2.

Axtone może w dowolnym czasie przenieść
wszystkie lub jakiekolwiek prawa lub obowiązki
wynikające z Umowy na podmioty powiązane
z Axtone.

13.3.

Axtone jest upoważniona do dokonywania
jednostronnych potrąceń wszelkich wierzytelności
przysługujących Axtone wobec Dostawcy względem
wszelkich wierzytelności przysługujących Dostawcy
wobec Axtone.

14.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

14.1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają
dla swej ważności formy pisemnej.

14.2.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się
w całości lub częściowo nieważne, pozostanie to bez
wpływu na ważność pozostałych jej postanowień. W
takim przypadku Strony, w możliwym oraz
dozwolonym przez prawo zakresie, zastąpią
nieważne postanowienie postanowieniem ważnym,
odpowiadającym i jak najbardziej zbliżonym do
zamierzonego celu gospodarczego i skutku
postanowienia nieważnego.

14.3.

Umowa i wszystkie zobowiązania pozaumowne
z niej wynikające lub z nią związane będą podlegać
i będą
interpretowane
zgodnie
z
prawem
Rzeczpospolitej Polski. Zastosowanie Konwencji
Narodów
Zjednoczonych
o
umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11
kwietnia 1980 r. (CISG) zostaje wyłączone.

POUFNOŚĆ
Wszelkie informacje („Informacje”) ujawnione
Dostawcy przez Axtone, w tym informacje
techniczne, przemysłowe, handlowe, finansowe,
niezależnie od sposobu ich dostarczenia (drogą
ustną, pisemną czy inną), łącznie z designem,
rysunkami, opisami, specyfikacjami, raportami,
mikrofilmami,
dyskami
komputerowymi,
oprogramowaniem i dokumentacją z nim związaną,
próbkami, prototypami, itp. są poufne.

12.2.

Do Informacji należą również informacje ujawnione
w
trakcie
realizacji
Umowy
pracownikom
i pośrednikom Dostawcy, jego podwykonawcom,
przedstawicielom lub stałym bądź czasowym
współpracownikom.

12.3.

Informacje mogą być wykorzystane jedynie
w związku z realizacją Umowy. Dostawca dołoży
najwyższej staranności w celu zapewnienia, by
Informacje nie zostały ujawnione żadnym osobom
trzecim.

12.4.

13.

Niniejsze zobowiązanie poufności pozostanie
w mocy w ciągu 5 lat od chwili rozwiązania Umowy
z jakiejkolwiek przyczyny. Z chwilą zakończenia
realizacji Umowy Dostawca zwróci Axtone wszystkie
dokumenty dotyczące realizacji Umowy, niezależnie
od tego, czy są poufne czy nie, niezachowując ich
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14.4.

Wszelkie spory wynikające lub związane z Umową
(w tym spory dotyczące istnienia, ważności lub
rozwiązania Umowy lub zobowiązań pozaumownych
wynikających lub związanych z Umową) będą
poddawane pod wyłączne rozstrzygnięcie polskich
sądów właściwych dla siedziby Axtone.

15.2.4. Dodatkowe warunki znakowania wg. tekstu
zamówienia, rysunków oraz przywołanych
norm.

15.3.

SPOSÓB PAKOWANIA DOSTAWY
15.3.1. Każdą partię materiału pakować osobno.

14.5.

15.

15.1.

Niniejsze Ogólne Warunki mogą być sporządzane w
różnych wersjach językowych. W przypadku
jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami
językowymi wiążąca będzie wersja w języku polskim.
SZCZEGÓŁOWE
DOSTAW

LOGISTYCZNE

15.3.2. Dopuszcza się dostarczenie kartonów
luzem tylko w przypadku pojedynczych
dostaw (1-5 kartonów, waga maksymalna
kartonu 30kg).

WARUNKI
15.3.3. Sposób dostawy musi być taki aby
umożliwiał rozładunek za pomocą wózka
widłowego lub suwnicy (nie dotyczy pkt. 3 p.
pkt. 1.2.).

PRZYJĘCIE DOSTAW
15.1.1. Godziny przyjęć materiałów do magazynu
Axtone:

15.2.



Pora letnia (Maj – Październik) od 7:00 do
18:00



Pora zimowa (Listopad – Kwiecień) od 7:00
do 17:00

15.3.4. Sposób
pakowania
musi
zapewnić
możliwość piętrowania materiału.
15.3.5. Opakowania muszą być trwałe.
15.3.6. Zabrania się
opakowania.

15.2.1. Każda partia materiału musi zostać
oznakowana etykietą wg. wzoru Załącznik 1
„Etykieta AXTONE”.

15.3.8. Materiał nie może wystawać poza obrys
opakowania
(wysokość,
szerokość,
długość).

15.2.2. Dopuszcza się stosowanie etykiet dostawcy,
które zawierają informacje:
Indeks (Indeks Axtone)



Nazwa (Nazwa Axtone)



Partia (wytop surowca)

nośności

15.3.7. Sposób
pakowania
musi
umożliwiać
wzrokowe przeliczenie dostawy.

ZNAKOWANIE



przekraczania

15.3.9. Wykaz
opakowań
„Opakowania AXTONE”

15.4.

Załącznik

2

DOSTAWA DŁUŻYC
15.4.1. Sposób
dostawy
musi
umożliwiać
rozładunek materiału za pomocą suwnicy.

15.2.3. Etykietę
mocować
w
sposób
uniemożliwiający jej uszkodzenie bądź
odklejenie.

15.4.2. Maksymalna długość dostawy materiału
6,5mb.
15.4.3. Maksymalna waga wiązki 5 ton.
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15.5.

15.4.4. Pasy transportowe dostarczone wraz z
dostawą muszą posiadać znak CE.



Indeks Axtone,



Nr. Zamówienia Axtone,

DOSTAWA BLACH



Dostarczoną ilość.

15.5.1. Blachy
dostarczać
na
drewnianych
podestach o wymiarach arkusza.
15.5.2. Arkusze z podestem muszą być spięty
metalową taśma.
15.5.3. Maksymalna waga pakietu blach – 2 000 kg.

15.6.

DOKUMENTY DOSTAWY
15.6.1. Przyjęcie dostaw realizowane jest wyłącznie
na podstawie dokumentu WZ, CMR lub
Listu przewozowego zawierającego;
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15.6.2. Wszystkie
wymagane
dokumenty
z zamówienia
(certyfikaty,
karty
charakterystyk
i
inne)
muszą
być
dostarczone wraz z materiałem.
15.6.3. W przypadku pakowania dokumentów do
skrzyń - skrzynia w której umieszczono
dokumenty musi być oznakowana napisem
„DOKUMENTY WEWNĄTRZ”.
15.6.4. Jednostka miary potwierdzająca ilość
dostarczanego materiału/surowca musi być
taka sama na dokumentach
jak
w zamówieniu Axtone.

16.

JAK CZYTAĆ ZAMÓWIENIE
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17.

JAK INTERPRETOWAĆ DOKUMENTACJĘ RYSUNKOWĄ AXTONE

Przykładowa tabelka AXTONE

Numer rysunku AXTONE opisywany jest poprzez szereg liter i cyfr:
AX-XXX XX.XX.XX. …
gdzie:
AX-XXX – typ urządzenia, oznaczenie projektu definiowane przez konstruktora (AX-LT)
XX.XX.XX. … – numer rysunku, zawiera strukturę konstrukcji, podział na zespoły, podzespoły konstrukcyjne
i detale. Długość numeru rysunku jest zależna od stopnia złożenia konstrukcji, ilość znaków dowolna
(01.00.05).
Rysunki oprócz numeru rysunku są identyfikowane poprzez wydanie i index zmiany.
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W fazie ofertowania rysunki otrzymują wydanie OX, gdzie O – oferta, X – numer kolejny.



W fazie rozwoju otrzymują wydanie PX, gdzie P –prototyp, X – kolejny numer.



Dokumentacja zatwierdzona otrzymuje wydanie 1 (każda kolejna zmiana opisywana jest poprzez
zmianę wydania lub wersji). Dokumentacja nieaktualna staje się nieobowiązująca.
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Załącznik 1 - Etykieta AXTONE
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Załącznik 2 - Opakowania AXTONE
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