OGÓLNE WARUNKI DOSTAW DLA WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW
INŻYNIERYJNYCH S.A. (dalej jako: „OWD”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze OWD mają zastosowanie do zamówień składanych u
dostawców i dotyczących zakupu i dostawy towarów (dalej jako:
„Dostawca”), w których Odbiorcą są Wojskowe Zakłady
Inżynieryjne S.A. z siedzibą w Dęblinie, ul. 15 PP Wilków 3, 08-530
Dęblin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000294345,
NIP 716-000-52-92, REGON 000173261, wysokość kapitału
zakładowego: 7 000 000,00 zł - kapitał wpłacony w całości (dalej:
„WZI” lub „Spółka”), na podstawie Ofert składanych przez tych
Dostawców lub Zamówienia złożonego przez WZI. Złożenie przez
Dostawcę Oferty lub przyjęcie do realizacji Zamówienia
złożonego przez WZI (gdy Dostawca nie składał Oferty) oznacza
akceptację niniejszych OWD bez zastrzeżeń. Niniejsze OWD,
dostępne są także na stronie www.wzinz.com.pl
2. Jakiekolwiek zmiany w zakresie warunków wskazanych w
niniejszych OWD lub w dokumencie zamówienia złożonym przez
WZI, a wskazane w Ofercie Dostawcy obowiązują wyłącznie
wtedy, jeżeli WZI zaakceptuje je w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Strony niniejszym postanawiają również, iż do łączącego je
stosunku prawnego nie będą miały zastosowania jakiekolwiek
inne ogólne warunki umów stosowane u Dostawcy.
4. Postanowienia odmienne od niniejszych OWD, w szczególności
zawarte w warunkach sprzedaży Dostawcy, są dla WZI wiążące
tylko wówczas, gdy zostaną przezeń pisemnie potwierdzone
zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki. Wolne od zastrzeżeń
zamówienia nie oznaczają ze strony WZI uznania postanowień
odmiennych.
5. Akceptacja Oferty w formie pisemnej lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub przystąpienie do realizacji Zamówienia
(gdy Dostawca nie składał Oferty), oznacza zawarcie umowy na
zasadach wskazanych w niniejszych OWD, o ile strony nie zawarły
w formie pisemnej odrębnej umowy szczegółowej,
wynegocjowanej indywidualnie i kompleksowo określającej
prawa i obowiązki łączące strony.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Dostawca zapewnia, że przedmiot dostawy będzie spełniał
wymogi jakościowe, techniczne i ilościowe określone w
zamówieniu i Ofercie, a także, iż będzie fabrycznie nowy,
nieużywany, odpowiadać będzie obowiązującym normom,
posiadać wszelkie stosowne certyfikaty oraz spełniać wymagania
dla tego rodzaju towarów.
2. Dostawca zobowiązany jest to wykonania przedmiotu dostawy
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
normami oraz wiedzą techniczną i zachowaniem należytej
staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru
działalności Dostawcy.
3. Dostawca oświadcza, że towar będący przedmiotem zamówienia
jest jego własnością, jest wolny od wad fizycznych i prawnych
oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani
zabezpieczenia.
OGÓLNE OBOWIĄZKI DOSTAWCY
1. Dostawca jest zobowiązany do zapakowania towaru w sposób
odpowiedni dla użytego środka transportu oraz urządzeń
załadunkowych i wyładunkowych, chyba że inne wymagania
określone zostały w treści zamówienia. Na opakowaniu należy
umieścić w sposób czytelny i trwały oznakowanie określające
sposób obchodzenia się z przesyłką oraz sposób jej otworzenia.

2. Wraz z towarem powinny być dostarczone następujące
dokumenty: kopia faktury lub dokument WZ oraz inne
dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązujące w Polsce
oraz Unii Europejskiej lub też określone w zamówieniu (np.
świadectwo kontroli jakości, certyfikaty materiałowe, itp.).
3. Dostawę uważa się za zrealizowaną w momencie przyjęcia bez
zastrzeżeń przez WZI towaru oraz kompletu dokumentów
określonych w punkcie 2.
4. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy, a także
korzyści i ciężary z nimi związane przechodzą na WZI z chwilą jego
odbioru przez uprawnionego przedstawiciela WZI, tj. po
rozładunku, sprawdzeniu prawidłowości Dostawy i podpisaniu
przez Strony protokołu odbioru przedmiotu dostawy, zgodnie z
wzorem, stanowiącym załącznik do niniejszych OWD.
5. Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z każdego
opóźnienia, utraty lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym
oznakowaniem, opakowaniem lub identyfikacją wysyłki.
6. W przypadku gdy w sposób widoczny już w momencie odbioru
dostawy, ilość towaru, lub jego cechy istotne będą odbiegać od
zamówienia złożonego przez WZI (w szczególności poprzez:
nieodpowiednią ilość, wadliwy materiał, niezgodność towaru z
ofertą Dostawcy lub Zamówieniem WZI, brak wymaganych
dokumentów), zostanie to stwierdzone przez WZI w protokole
odbioru i towar ten nie zostanie przyjęty przez WZI w całości lub
w części. Dostawca jednocześnie z odmową przyjęcia towaru
przez WZI, tj. w tym samym dniu, jest obowiązany do odbioru od
WZI towaru lub danej jego partii na swój koszt i ryzyko, pod
rygorem obciążenia go kosztami przechowania lub utylizacji
towaru.
7. W przypadku, o którym mowa w punkcie 6 powyżej, Dostawca
jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia towaru lub jego
części wolnej od wad, bądź do uzupełnienia jego brakującego
zakresu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty odmowy jego
przyjęcia przez WZI.
8. WZI ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną za opóźnienie w
dostawie lub realizacji w wysokości 2% ceny netto dostawy lub
jego partii za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Wysokość
naliczonej kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 20%
wartości ceny netto dostawy.
9. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia z przyczyn
leżących po stronie Dostawcy, WZI będzie miał prawo żądać
zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia w wysokości 10%
wartości netto dostawy.
10. WZI poza karami umownymi wskazanymi powyżej uprawniony
jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej
wysokości szkody.
ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Nie ograniczając praw WZI do odstąpienia od realizacji
zamówienia w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa,
WZI może odstąpić tej realizacji w całości lub w części z przyczyn
leżących po stronie Dostawcy, bez dodatkowego wzywania
Dostawcy i wyznaczania mu w tym celu terminu, jeżeli:
a) Dostawca opóźnia się z dostawą o co najmniej 5 dni;
b) Dostawca w sposób nieuzasadniony przerwał realizację
dostawy i nie realizuje jej przez okres 7 dni,
c) W przypadku gdy dwukrotnie dostarczony towar nie będzie
spełniał wymagań określonych przez Zamawiającego lub
będzie zawierał braki ilościowe.
2. WZI może wykonać prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1
w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach
tam opisanych. Odstąpienie każdorazowo wymaga zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
CENY I PŁATNOŚCI
1. Zapłata wynagrodzenia za Dostawę nastąpi po podpisaniu przez
uprawnionego przedstawiciela WZI protokołu potwierdzającego
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prawidłowe dokonanie Dostawy oraz po otrzymaniu prawidłowo
i terminowo wystawionej faktury VAT.
Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku
bankowego WZI.
WZI będzie uprawniony do potrącenia z zapłaty należnej
Dostawcy jego wszelkich zobowiązań wobec WZI, w tym z tytułu
kar umownych.
Przelew wierzytelności przysługujących Dostawcy, dopuszczalny
jest jedynie za uprzednią, pisemną zgodą WZI.
Wskazana w Ofercie Dostawy Cena została przez Dostawcę
właściwie skalkulowana w oparciu o wszelkie niezbędne
informacje i obejmuje wszystkie niezbędne dla wykonania
dostawy składniki, w tym w szczególności koszty transportu,
zapakowania, udzielenia gwarancji.
Wskazana w ofercie Cena w przypadku, jeżeli przedmiot dostawy
lub jego dowolny element stanowi utwór do którego Dostawcy
lub osobie trzeciej przysługują prawa autorskie, obejmuje
również prawo żądania przez WZI przeniesienia tych praw lub
żądania udzielenia licencji w zakresie, w jakim będzie to
niezbędne dla właściwego (zgodnego z zamierzeniem WZI)
korzystania z przedmiotu zamówienia.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z praw autorskich do przedmiotu dostawy
Dostawca zrekompensuje WZI wszelką szkodę, jaką poniesie w
wyniku skierowania przeciwko niemu tych roszczeń.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ. GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Dostawca udziela WZI gwarancji na cały przedmiot dostawy na
okres 24 miesięcy, chyba, że inny okres wynika wyraźnie z
zamówienia.
2. Dostawca jest odpowiedzialny względem WZI za wszelkie wady
fizyczne i prawne polegające na niezgodności dostarczonego
towaru z umową, w szczególności, gdy:
a) Przedmiot dostawy nie ma właściwości, którego rzecz tego
rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z oznaczenia lub przeznaczenia;
b) Przedmiot dostawy nie ma właściwości, o których istnieniu
Dostawca zapewnił WZI, niezależnie od przedstawienia
wzoru bądź próbki towaru;
c) Przedmiot dostawy nie nadaje się do celu, o którym WZI
poinformował Dostawcę przy zawarciu umowy, a Dostawca
nie zgłosił zastrzeżenia w zakresie co do takiego
przeznaczenia;
d) Przedmiot dostawy został wydany WZI w stanie niezupełnym;
e) Przedmiot dostawy został nieprawidłowo zamontowany i
uruchomiony przez Dostawcę lub osobę trzecią, za którą
Dostawca ponosi odpowiedzialność, albo przez WZI, który
postąpił według instrukcji otrzymanej od Dostawcy, bądź
wedle jego zaleceń.
3. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie objętym gwarancją,
WZI dokona zgłoszenia Dostawcy tego faktu w terminie 60 dni od
wystąpienia wad. Zgłoszenie dokonane zostanie za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres, z którego
Dostawca przesłał WZI ofertę lub inny, wskazany przez Dostawcę
lub pisemnie pod adres Dostawcy wskazany we właściwym
rejestrze.
4. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą
prawidłową eksploatację lub powodującej zagrożenie
bezpieczeństwa ludzi lub mienia, wada zostanie usunięta
niezwłocznie - nie później niż w terminie 2 dni od daty zgłoszenia.
5. Pozostałe wady, inne niż wskazane w pkt. 4 Dostawca usunie w
terminie 7 dni od daty zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach,
na wniosek Dostawcy, WZI w formie pisemnej może wyznaczyć
dłuższy termin usunięcia wad.
6. Jeżeli Dostawca nie usunie wady w terminie, WZI, po
bezskutecznym dokonaniu ponownego wezwania Dostawcy
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będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub przez
podmiot trzeci na koszt i ryzyko Dostawcy.
Zgodnie z art. 581 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, w przypadku
wymiany rzeczy na nową albo po dokonaniu istotnych napraw w
rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo o chwili dostarczenia
rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W
innych wypadkach, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas,
w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją
uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
Fakt skutecznego usunięcia wady wymaga każdorazowo
potwierdzenia na piśmie przez Dostawcę i WZI.
Jeśli na towary objęte zamówieniem producent udziela gwarancji
dłuższej niż okres udzielonej przez Dostawcę gwarancji, to
Dostawca przekaże WZI dokumenty dotyczące tych gwarancji
wraz z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
2% ceny netto dostawy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu
wad stwierdzonych przy odbiorze towaru lub danej jego partii lub
ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, licząc od upływu
terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Wysokość naliczonej
kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć 20% wartości
ceny netto dostawy.

POUFNOŚĆ
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, które zostały udostępnione drugiej Stronie zarówno
przed złożeniem Zamówienia, Oferty, jak i po jej akceptacji i
nieujawniania ich osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej
Strony.
2. Strony mają prawo wykorzystania i ujawniania informacji
wskazanych powyżej wyłącznie w celu prawidłowej realizacji
zamówienia oraz w zakresie do tego niezbędnym.
3. Obowiązek zaufania poufności, o którym mowa powyżej, nie
dotyczy informacji, które:
a) są lub staną się publicznie dostępne z przyczyn, za które nie
odpowiada druga Strona, lub
b) których ujawnienia żąda uprawniony organ państwowy
- obowiązek ten nie dotyczy także możliwości przekazania
niezbędnych informacji doradcom prawnym, konsultantom oraz
współpracownikom Stron, a także podmiotom powiązanym w
rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, pod warunkiem,
że podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności w
odniesieniu do otrzymanych informacji.
4. Obowiązek poufności wiąże Strony także po zakończeniu
współpracy, bez względu na przyczynę.
SIŁA WYŻSZA.
1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli jest ono
następstwem Siły Wyższej.
2. Jako Siłę Wyższą rozumie się okoliczności, które wystąpiły po
złożeniu zamówienia jako zdarzenia zewnętrzne i nadzwyczajne,
których wystąpienia Strona nie była w stanie przewidzieć,
zapobiec im ani ich uniknąć, i które obiektywnie uniemożliwiają
lub utrudniają wykonywanie zamówienia, a w szczególności takie
jak: wojny, zamieszki, strajki, powodzie, trzęsienia ziemi, akty
władzy publicznej lub inne zdarzenia losowe.
3. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań
wskutek zaistnienia Siły Wyższej powinna w ciągu 7 dni
zawiadomić drugą Stronę o tym fakcie. Druga Strona powinna być
również poinformowana o ustaniu okoliczności uważanych za Siłę
Wyższą. Jeżeli wymienione okoliczności trwają dłużej niż jeden
miesiąc, Strony winny wspólnie zadecydować o dalszym
wykonywaniu zamówienia.

