OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW (OWZ) KFB ACOUSTICS SP. Z O.O.
ARTYKUŁ 1 - ZAKRES - DEFINICJE
1.1 - Zakres
Ogólne warunki zakupu mają zastosowanie dla całości Przedmiotu Zaopatrzenia. Ogólne warunki zakupu nie mogą być zmieniane bez
wyraźnej pisemnej zgody Dostawcy i Kupującego.
1.2 - Definicje
„Kupujący”: KFB ACOUSTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mydlanej 7, 51 – 502
Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –
Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000336485, NIP:
8951956972, REGON: 021059652
„Umowa”: umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Dostawcą, dotycząca zakupu Przedmiotu Zaopatrzenia, jak określono w Artykule
2 OWZ.
„OWZ”: niniejsze Ogólne warunki zakupu.
„Prawa własności intelektualnej” („PWI”): wszelkie prawa do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych jak również będące przedmiotem ustawy – prawo własności intelektualnej, w tym, ale nie wyłącznie, know-how, prawa
do projektów, prawa do wynalazków, znaków towarowych, nazw domen.
„Zamówienie”: dokument podpisany przez Dostawcę i Kupującego, na mocy którego Kupujący kupuje od Dostawcy Przedmiot
Zaopatrzenia, a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Zaopatrzenia do Kupującego zgodnie z Umową oraz OWZ.
„Dostawca”: podmiot wybrany przez Kupującego do realizacji Zamówienia, będący stroną Umowy.
„Specyfikacje”: wszystkie specyfikacje i/lub opisy Przedmiotu Zaopatrzenia określone w Zamówieniu.
„Uruchomienie”: uruchomienie Przedmiotu Zaopatrzenia, jeżeli i jak określono w Specyfikacjach lub w Zamówieniu.
„Przedmiot Zaopatrzenia”: dowolny projekt, urządzenie, materiał, produkt, robota budowlana, dzieło, usługa lub ich część, wraz z
powiązanymi dokumentami i usługami określonymi w OWZ lub w Zamówieniu bądź wynikającymi z ich celu lub przeznaczenia lub
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają zostać dostarczone przez Dostawcę do Kupującego.
ARTYKUŁ 2 – DOKUMENTY UMOWNE
Umowa będzie obejmować następujące dokumenty, w kolejności obowiązywania:
1. Zamówienie;
2. OWZ;
3. Specyfikacje;
4. Wszelkie inne uzgodnione dokumenty.
W przypadku rozbieżności lub braku spójności, Zamówienie będzie miało pierwszeństwo nad OWZ, OWZ będą miały pierwszeństwo
nad Specyfikacjami, a Specyfikacje będą miały pierwszeństwo nad wszelkimi innymi uzgodnionymi dokumentami (o ile Strony nie
postanowią inaczej na piśmie).
Dostawca potwierdza, że jego ogólne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, bądź inny podobny dokument, nie będą miały
zastosowania w odniesieniu do jakiegokolwiek Przedmiotu Zaopatrzenia w okresie trwania współpracy pomiędzy Dostawcą a
Kupującym. Strony postanawiają, że do Umowy nie znajduje zastosowania Międzynarodowa Konwencja Narodów Zjednoczonych z
dnia 11 kwietnia 1980 r.
ARTYKUŁ 3 – ZAKRES OBOWIĄZKÓW DOSTAWCY
Dostawca, jako ekspert i profesjonalista jest zobowiązany do doradzania Kupującemu i wykorzystania swojej wiedzy zawodowej i
technik do osiągnięcia wyników i założeń określonych w Umowie.
Dostawca dostarczy Kupującemu najpóźniej wraz z Przedmiotem Zaopatrzenia szczegółowe plany, rysunki, instrukcje, opisy i
obliczenia, świadectwa kontroli, świadectwa zgodności, świadectwa jakości, certyfikaty i wszelkie inne istotne dokumenty, w
szczególności wymagane przepisami prawa, w tym potwierdzające dopuszczenie Przedmiotu Zaopatrzenia do obrotu oraz stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczące Przedmiotu Zaopatrzenia.
Przedmiot Zaopatrzenia, który ma być dostarczony przez Dostawcę, będzie zgodny z Umową, w szczególności ze Specyfikacjami.
Dostawca zrealizuje Zamówienie zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Strony mogą uzgodnić w ramach Zamówienia, że
Dostawca przedłoży gwarancję bankową lub ubezpieczeniową na rzecz Kupującego, zabezpieczającą realizację Przedmiotu
Zaopatrzenia.
ARTYKUŁ 4 – CESJA – PODWYKONAWSTWO
Dostawca nie może dokonać cesji całości lub części swoich praw i obowiązków w ramach Umowy, ani podzlecić całości lub części
Przedmiotu Zaopatrzenia (za wyjątkiem sytuacji, gdy zostało to określone w Zamówieniu), bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego.
Dostawca pozostanie solidarnie odpowiedzialny wobec Kupującego z tytuł wykonania wszystkich swoich zobowiązań w ramach
Umowy, przez cesjonariuszy lub podwykonawców, wraz z tymi cesjonariuszami lub podwykonawcami.
ARTYKUŁ 5 – PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
5.1 – Licencja na korzystanie z PWI
Dostawca przenosi na Kupującego wszelkie PWI dotyczące Przedmiotu Zaopatrzenia, w tym prawo własności egzemplarzy, na których
Przedmiot Zaopatrzenia został utrwalony, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i
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prawach pokrewnych, w najszerszym możliwym zakresie, w szczególności w celu używania, pobierania pożytków, konserwacji,
regulacji, modyfikacji, zmian, tłumaczenia lub naprawy Przedmiotu Zaopatrzenia, jak również w każdym innym celu, jaki jest
niezbędny dla prawidłowego działania i funkcjonowania Przedmiotu Zaopatrzenia.
Strony ustalają w szczególności, że:
- W przypadku niewykonania przez Dostawcę jego obowiązków w ramach Umowy, Kupującemu będzie przysługiwać nieodpłatnie (i)
prawo do wykorzystania z całości PWI niezbędnych Kupującemu do zakończenia produkcji i/lub instalacji Przedmiotu Zaopatrzenia,
jego naprawy lub modyfikacji, regulacji lub konserwacji oraz (ii) po wygaśnięciu gwarancji opisanych w Artykule 11 poniżej, prawo
do wykorzystania całości PWI niezbędnych do prowadzenia konserwacji lub wymiany, naprawy, modyfikacji i regulacji Przedmiotu
Zaopatrzenia;
- Wszelkie PWI wynikające z dowolnych prac przeprowadzonych przez Dostawcę w celu dostosowania Przedmiotu Zaopatrzenia do
konkretnego życzenia Kupującego, przechodzą na własność Kupującego w zakresie wskazanym powyżej; oraz
- Wszelkie PWI wynikające ze wspólnych prac Kupującego i Dostawcę będą stanowiły własność Kupującego,
chyba że inaczej zostanie ustalone w Zamówieniu.
5.2 – Naruszenie PWI
Dostawca gwarantuje, że Przedmiot Zaopatrzenia nie będzie naruszał jakichkolwiek PWI osób trzecich. Dostawca zwalnia
Kupującego z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia PWI osób trzecich. W przypadku, jeżeli jakakolwiek osoba trzecia
skieruje roszczenia wobec Kupującego z tytułu naruszenia PWI, Sprzedawca spełni te roszczenia w imieniu Kupującego.
ARTYKUŁ 6 - POUFNOŚĆ
Wszelkie plany, dokumenty i informacje o dowolnym charakterze, w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
Kupującego pozostają własnością Kupującego. Mogą one być wykorzystywane przez Dostawcę jedynie do celu wykonania Umowy i
mogą być ujawniane osobom trzecim z zastrzeżeniem (i) uprzedniej pisemnej zgody Kupującego oraz (ii) uprzedniego zobowiązania
się przez takie osoby trzecie do zachowania poufności informacji im ujawnionych. Po wykonaniu Umowy Dostawca niezwłocznie
zwróci Kupującemu wszelką dokumentację zawierającą informacje poufne Kupującego.
ARTYKUŁ 7 – KARY
Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia przez Dostawcę Kupujący uprawniony będzie do obciążenia
Dostawcy karami umownymi przewidzianymi w Zamówieniu, przy czym w zakresie kar za czas opóźnienia , w wysokości maksymalnie
do 30 % całkowitej wartości Zamówienia.
Kupujący uprawniony będzie sumować kary umowne oraz dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, gdyby kary nie pokryły
poniesionej przez Kupującego szkody.
Kupujący będzie miał prawo dochodzić od Sprzedającego kar umownych oraz odszkodowania na zasadach ogólnych niezależnie od
odstąpienia lub rozwiązania Umowy.
ARTYKUŁ 8 - CENA - FAKTUROWANIE - PŁATNOŚCI
Cena Przedmiotu Zaopatrzenia, instrukcje dot. fakturowania oraz warunki podlegają określeniu w Zamówieniu.
Dostawca oświadcza, że:
a. jest czynnym podatnikiem podatku VAT o numerze ewidencyjnym NIP wskazanym w Zamówieniu;
b. wskazany w Zamówieniu numer rachunku rozliczeniowego jest otwarty w związku z prowadzoną działalnością i jest rachunkiem
umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług;
c. wskazany w Zamówieniu numer rachunku rozliczeniowego zawarty jest w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, udostępnianym z dniem 01/09/2019 w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów;
d. respektuje postanowienie Kupującego, że płatności mogą być dokonywane na rzecz Dostawcy w ramach mechanizmu podzielonej
płatności.
Jeżeli Dostawca nie spełni chociażby jednego z wymienionych w Zamówieniu obowiązków go obciążających, płatność Ceny zostaje
wstrzymana do czasu ich spełnienia. Takie opóźnienie płatności nie stanowi podstawy do żądania przez Dostawcę jakichkolwiek
odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu nieterminowej płatności.
Kupujący oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT o numerze ewidencyjnym NIP: 8951956972.
Kupujący oświadcza, że posiada status średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
ARTYKUŁ 9 - RYZYKO- ODPOWIEDZIALNOŚĆ
9.1 - Transport – Opakowanie - Dostawa
O ile Zamówienie nie określa inaczej, Dostawca ponosi koszty i ryzyko związane z Przedmiotem Zaopatrzenia do czasu dostawy na
miejsce przeznaczenia wskazane w Zamówieniu i odbioru przez Kupującego. Dla Umów międzynarodowych dostawa będzie
realizowana DAP – miejsce przeznaczenia dostawy wskazane w Zamówieniu (Incoterms ICC 2020).
9.2 – Usługi dodatkowe na miejscu
Usługi dodatkowe na miejscu dostawy Przedmiotu Zaopatrzenia określone zostały w Zamówieniu. Mogą one obejmować rozładunek,
instalację, rozruch technologiczny, uruchomienie Przedmiotu Zaopatrzenia.
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Jeśli zgodnie z Umową Dostawca odpowiada za instalację, próby i rozruch technologiczny Przedmiotu Zaopatrzenia, wówczas wszelkie
ryzyko i odpowiedzialność za Przedmiot Zaopatrzenia spoczywa na Dostawcy do czasu odbioru takich dodatkowych usług przez
Kupującego.
W trakcie wykonywania usług na miejscu Dostawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez jego pracowników
lub podwykonawców. Dostawca zobowiązuje się stosować do regulacji obwiązujących na miejscu dostawy Przedmiotu Zaopatrzenia i
wykonywania usług dodatkowych.
ARTYKUŁ 10 - ODBIÓR
10.1 – Odbiór wstępny lub odbiór na miejscu
Z chwilą postawienia Przedmiotu Zaopatrzenia do dyspozycji Kupującego Kupujący dokonuje odbioru Przedmiotu Zaopatrzenia pod
kątem ilościowym (odbiór wstępny). Odbiór wstępny Przedmiotu Zaopatrzenia wymaga zgodności z parametrami ilościowymi dla
odbioru końcowego, określonymi w Zamówieniu. Z odbioru wstępnego sporządzony zostanie pisemny protokół. Odbiór wstępny może
zostać potwierdzony przez Kupującego na liście przewozowym. Odbiór wstępny nie stanowi odbioru jakościowego Przedmiotu
Zaopatrzenia.
10.2 – Odbiór końcowy
Z terminie 14 dni od daty odbioru wstępnego Przedmiotu Zaopatrzenia Kupujący dokonuje odbioru końcowego Przedmiotu
Zaopatrzenia pod kątem jakościowym (odbiór końcowy). Z odbioru końcowego sporządzony zostanie pisemny protokół. Odbiór
końcowy nie uchyla odpowiedzialności Dostawcy z tytułu rękojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Zaopatrzenia.
ARTYKUŁ 11 - GWARANCJE
Niezależnie od rękojmi udzielanej na Przedmiot Zaopatrzenia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, Dostawca udziela Kupującemu
gwarancji na Przedmiot Zaopatrzenia na okres 3 lat.
W trakcie okresu gwarancji Dostawca, na żądanie Kupującego, wymieni każdy wadliwy Przedmiot Zaopatrzenia lub jego część bądź
przeprowadzi ewentualną niezbędną modyfikację lub regulację lub naprawę, jeżeli zapewnią one zgodność Przedmiotu Zaopatrzenia
z Umową, niezależnie od kosztów wynikłych z tego powodu dla Dostawcy. Dostawca poniesie wszelkie koszty naprawy lub wymiany
oraz wszelkie związane z tym koszty robocizny (w tym koszty diagnostyczne, transportu, etc.).
Wymiana lub istotna naprawa Przedmiotu Zaopatrzenia lub jego części skutkuje odnowienie gwarancji.
ARTYKUŁ 12 – PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI (PWI)
O ile nie określono inaczej w Umowie, prawo własności Przedmiotu Zaopatrzenia zostaje przeniesione z chwilą dostawy do miejsca
wskazanego w Umowie. Wszelkie klauzule dotyczące zachowania prawa własności nie będą ważne. Jeśli z jakiegokolwiek powodu
Dostawca nie wykona swoich obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności, jeśli Zamówienie nie zostanie wykonane w
terminie, bez uszczerbku dla kar przewidzianych w Zamówieniu, Kupujący będzie miał prawo do zlecenia wykonawstwa zastępczego
na koszt i ryzyko Dostawcy lub do odstąpienia od Umowy, w terminie do 1 roku po umówionej dacie wykonania Zamówienia.
ARTYKUŁ 13 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ – UBEZPIECZENIE
13.1 - Odpowiedzialność
Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkiego rodzaju szkód, jakie Kupujący lub osoba trzecia mogą ponieść, w zakresie, w
jakim zostały one spowodowane przez Dostawcę lub Przedmiot Zapatrzenia.
Dostawca będzie odpowiedzialny w przypadku, gdy jego dowolnego rodzaju podwykonawcy i/lub partnerzy lub pracownicy
zaangażowani w wykonanie Umowy nie wypełnią któregokolwiek z zobowiązań umownych, za których działania i zaniechania
Dostawca odpowiada jak za własne.
13.2 - Ubezpieczenie
Dostawca zobowiązany jest do wykupienia w uznanym towarzystwie ubezpieczeniowym polisy ubezpieczeniowej obejmującej
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub ubezpieczenie od
odpowiedzialności zawodowej, jeżeli tak określone zostało w Zamówieniu.
Dostawca na każde żądanie Kupującego przedstawi Kupującemu potwierdzenie posiadania ubezpieczenia. Taka ochrona
ubezpieczeniowa musi być ważna przez cały okres ważności rękojmi i gwarancji na Przedmiot Zaopatrzenia.
ARTYKUŁ 14 – SIŁA WYŻSZA
Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu niewykonania swoich zobowiązań umownych, jeśli takie niewykonanie
jest spowodowane działaniem siły wyższej zdefiniowanej jako niemożliwe do przewidzenia i uniknięcia zdarzenie pozostające poza
kontrolą stron. Zdarzenia siły wyższej nie obejmują trudności w pozyskaniu surowców, robocizny, paliwa i energii, części urządzeń.
ARTYKUŁ 15 - NARUSZENIE UMOWY
W przypadku niewypełnienia przez Dostawcę jego zobowiązań umownych, również w trakcie okresu rękojmi i gwarancji, Kupujący
zawiadomi Dostawcę o takim fakcie. Strony uzgodnią plan naprawczy w terminie 3 dni roboczych od zawiadomienia. Jeśli osiągnięcie
porozumienia okaże się niemożliwe lub jeśli plan działania nie zostanie wdrożony zgodnie z ustalonym harmonogramem bądź dojdzie
do jego uchybienia, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Kupujący może:
- zlecić wykonawstwo zastępcze na koszt i ryzyko Dostawcy, bez uszczerbku dla prawa Kupującego do otrzymania kar lub
odszkodowań, jak określono w Artykule 7 powyżej;
- odstąpić od Umowy, w terminie do 1 roku po umówionej dacie wykonania Zamówienia.
ARTYKUŁ 16 – ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA I NORMAMI
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Dostawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów i regulacji mających zastosowanie wobec jego zobowiązań umownych, w tym
wobec produkcji, montażu, obsługi, transportu, przechowywania, pakowania i dostawy Przedmiotu Zaopatrzenia, a także przepisów i
regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony środowiska, jak również regulacji wewnętrznych w tym zakresie,
obowiązujących w miejscu wykonywania Umowy.
W przypadku, gdy Dostawca świadczy usługi na terenie Kupującego, Dostawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie przez swoich
pracowników i podwykonawców wszystkich zasad higieny i bezpieczeństwa obowiązujących na terenie danego zakładu oraz w
pomieszczeniach biurowych.
Na żądanie Kupującego, oprócz numerów seryjnych lub numerów partii, Dostawca przekaże mu wszelkie istotne informacje, które
umożliwią Kupującemu identyfikację miejsca pochodzenia, miejsca i daty produkcji Przedmiotu Zaopatrzenia.
Kupujący lub jego upoważnieni przedstawiciele mogą w dowolnej chwili przeprowadzić kontrolę zakładu Dostawcy oraz Przedmiotu
Zaopatrzenia, nie powodującą istotnych zakłóceń w działalności Dostawcy. Takie kontrole nie będą oznaczały odbioru Przedmiotu
Zaopatrzenia przez Kupującego.
ARTYKUŁ 17 – PRAWO WŁAŚCIWE - JURYSDYKCJA
Spory będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd posiadający właściwość miejscową dla siedziby Kupującego, a prawem właściwym
będzie prawo polskie. Wiedeńska Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania.
ARTYKUŁ 18 – POSTANOWIENIA RÓŻNE
Jeśli którekolwiek z postanowień OWZ będzie sprzeczne z dowolnym obowiązującym wymogiem prawnym bądź bezskuteczne, takie
postanowienie nie będzie stosowane, a strony dołożą starań, aby uzgodnić nowe postanowienie zgodne z ich intencją. W braku
porozumienia Stron zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa.
Żaden z zapisów Umowy nie ustanawia pomiędzy stronami spółki osobowej, spółki joint-venture, nie tworzy pomiędzy nimi stosunku
agencyjnego, ani nie stosunku pracy. Strony Umowy są niezależnymi podmiotami i żadnej z nich nie przysługuje prawo przyjmowania
ani zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu drugiej strony, ani rozporządzania jej majątkiem.
Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia pomiędzy Stronami dotyczące Przedmiotu Zaopatrzenia i stanowi całość
uregulowań współpracy Stron w zakresie objętym Umową.

www.kfb-acoustics.com
KFB Acoustics Sp. z o.o.
ul. Mydlana 7
51-502 Wrocław

NIP: 895-195-69-72
Regon: 021059652
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej KRS
0000336485

Tel. +48 71 707 24 00
Fax: +48 71 707 24 01
office@kfb-acoustics.com

