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Ogólne Warunki Zakupu Brammer S.A. 

 
 

1. Akceptacja. 

Z    zastrzeżeniem    warunków    określonych    w    niniejszym    dokumencie    Brammer     S.A.    z    siedzibą     
w Kolbuszowej przy ul. Handlowej Kolbuszowa, Polska, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 
numerem KRS 29850 (dalej zwany “Kupującym”), zgadza się na zakup od umawiającej się strony (dalej zwanej 
“Sprzedającym”), a Sprzedający  zgadza  się  sprzedać  na  rzecz  Kupującego  towary  oraz/lub  usługi  opisane  
w zamówieniu Kupującego (dalej „Zamówienie”). Jeśli z jakiegoś powodu Sprzedający nie zwróci Kupującemu 
podpisanej kopii potwierdzenia zamówienia, wszelkie działanie Sprzedającego, uznające istnienie umowy 
odnoszącej się do zamówienia stanowić będzie bezwarunkowe przyjęcie przez Sprzedającego warunków 
zawartych w zamówieniu oraz OWZ. Warunki zamówienia mogą być zmieniane wyłącznie na podstawie 
dokumentu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Kupujący oświadcza, że posiada 
status dużego przedsiębiorcy. 

2. Cena. 

Cena przedstawiona w zamówieniu stanowić będzie cenę za towary i/lub usługi. Jeżeli nie określono inaczej     
w zamówieniu, ceny zawarte w zamówieniu zawierają całkowicie spakowaną dostawę do miejsca dostawy 
określonego       w       zamówieniu,       a       także        wszelkie       podatki       i        inne       opłaty        związane 
z towarami lub usługami sprzedanymi zgodnie z zamówieniem (z wyłączeniem podatków płatnych przez 
Kupującego zgodnie z właściwym prawodawstwem stosowanym do Kupującego). 

3. Warunki płatności. 

Jeżeli nie ustalono inaczej w zamówieniu płatności Kupującego dokonywane będą w formie przelewu na konto 
wskazane na fakturze w terminie 60 dni od daty otrzymania towarów lub wykonania usługi, pod warunkiem 
otrzymania przez Kupującego, poprawnie i właściwie sporządzonej faktury. 

4. Dostawa. 

Sprzedający dostarczy towary na miejsce przeznaczenia, podane na zamówieniu zgodnie  z  Incoterms   2000,   
w terminie ustalonym w zamówieniu. Jeśli harmonogram dostawy zostanie zagrożony z winy Sprzedającego, 
Sprzedający na własny koszt wyśle towary w najszybszy z możliwych sposób (np. ekspresem lub drogą 
powietrzną). Sprzedający dopilnuje aby wartość przesyłki nie przekraczała standardowej wartości, do której 
odpowiedzialność ponosi przewoźnik lub ubezpieczy przesyłkę do pełnej jej wartości. 

5 Opakowanie. 

Wszystkie produkty pakowane są zgodnie z instrukcjami Kupującego lub, jeśli żadnych nie określono, zgodnie    
z dobrą praktyką handlową w sposób właściwy w celu zapewnienia dostawy w stanie nienaruszonym. Nie 
uzgodnione koszty pakowania nie będą uwzględnione. Sprzedający bez wyraźnej zgody Kupującego nie może 
umieszczać z przesyłce żadnych materiałów reklamowych. Sprzedający może zostać obciążony kosztami 
związanymi u usuwaniem materiałów reklamowych lub innymi kosztami związanymi z nieprawidłowym 
pakowaniem towaru. 
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6. Kontrola i odrzucenie. 

Pomimo wcześniejszej kontroli, dokonania płatności lub użycia, Kupujący ma prawo, w terminie sześciu (6) 
miesięcy od otrzymania dostawy lub usługi, przyjąć lub odrzucić wszelkie towary, które nie odpowiadają 
wymogom zamówienia. Odrzucone produkty zwracane są Sprzedającemu i nie będą zastępowane przez 
Sprzedającego          bez          pisemnej          zgody          Kupującego.          Prawa          Kupującego           zgodnie 
z niniejszym punktem paragrafem są dodatkowe i nie pomniejszają praw Kupującego wynikających z gwarancji, 
rękojmi lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Gwarancja. 

Sprzedający gwarantuje Kupującemu, jego następcom, cesjonariuszom i klientom, iż przez okres dwudziestu 
czterech (24) miesięcy po dostawie towarów lub zakończeniu świadczenia usług, wszelkie towary dostarczone 
zgodnie z zamówieniem będą wolne od wad odnośnie materiału i jakości wykonania, będą odpowiadać 
rysunkom, projektom, parametrom, próbkom lub innemu opisowi, na którym jest oparte zamówienie, będą 
odpowiednie do zamierzonego celu wyrażonego lub sugerowanego oraz wolne od zastawów i wszelkich 
obciążeń, a w zakresie w jakim zamówienie odnosi się do wykonania usług, iż takie usługi będą wolne od wad 
odnośnie jakości wykonania, będą spełniać wszelkie wymogi zamówienia oraz zostaną wykonane w najwyższych 
standardach fachowości. 

7.1. Sprzedający zgadza się dokonać bezzwłocznego usunięcia braków, lub wymiany wszelkich towarów lub usług 
nie odpowiadających zamówieniu lub naruszające warunki powyższej gwarancji, lecz nie później niż 14 dni po 
dacie zawiadomienia o takim braku zgodności, bez dodatkowych kosztów dla Kupującego. W przypadku nie 
usunięcia braków przez Sprzedającego lub nie dokonania wymiany niezgodnych towarów i/lub nie usunięcia 
braków niezgodnych usług w terminie określonym powyżej, Kupujący, po zawiadomieniu Sprzedającego, może 
zgodnie z własnym wyborem, zachowując wszelkie inne środki przewidziane prawem, usunąć takie braki i/lub 
wymienić wadliwe towary na koszt Sprzedającego. W takiej sytuacji oprócz kosztów naprawy lub wymiany, 
Sprzedający zgadza się zwrócić Kupującemu koszty robocizny i materiałów, włączając koszty ogólne, zasadnie 
poniesione przez Kupującego w związku z usunięciem i/lub wymianą niezgodnych towarów powstałych z winy 
Sprzedającego. 

7.2. W przypadku wymiany wadliwych towarów przez Sprzedającego, okres gwarancji biegnie od nowa od daty 
dostarczenia towarów należytej jakości. 

7.3. Powyższe prawa Kupującego nie są wyłączne i nie zastępują wszelkich innych środków prawnych 
dostępnych dla Kupującego, lub wynikających z zamówienia. 

8. Zmiany. 

Kupujący ma prawo w dowolnym czasie przed datą dostawy towarów lub rozpoczęciem świadczenia usług do 
dokonania zmian w jednym lub kilku z następujących elementach: (i) rysunki, projekty, parametry; (ii) sposób 
załadunku lub pakowania; (iii) zmiana harmonogramu dostaw, (iv) ilość, rodzaj i czas trwania usługi. Jeśli jakaś 
zmiana wpływa na koszty lub czas wymagany dla realizacji zamówienia, dokonana zostanie odpowiednia 
regulacja ceny lub harmonogramu dostawy, a zamówienie zostanie stosownie zmienione w formie pisemnej. 

9. Unieważnienie, Zawieszenie. 

Kupujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia w dowolnym czasie poprzez pisemne zawiadomienie 
Sprzedającego zamówienia, lub wszelkiej jego części lub zawieszenia harmonogramu wysyłki towarów lub 
wykonania usług. Niezwłocznie po otrzymaniu takiego zawiadomienia, Sprzedający zastosuje się do jego 
warunków  oraz  spowoduje  zakończenie   lub   wstrzymanie   pracy   swoich dostawców   i podwykonawców. 
W przypadku unieważnienia wyłącznie z przyczyn wygody Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do  
roszczeń o zwrot kosztów zasadnie poniesionych do dnia unieważnienia, przy czym Sprzedający nie jest 
uprawniony do zgłaszania roszczeń o odszkodowanie za stratę przewidzianego zysku. W zakresie nie objętym 
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zawiadomieniem o  unieważnieniu  lub  zawieszeniu  zamówienia,  Sprzedający  kontynuuje  realizację  zgodnie 
z zamówieniem. 

10. Wypowiedzenie zamówienia. 

Kupujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia zamówienia lub jakiejkolwiek jego części w przypadku: 
(i) niedotrzymania warunków zamówienia przez Sprzedającego lub (ii) jeśli Sprzedający stanie się 
niewypłacalny, lub zostanie złożony wobec niego wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub 
naprawczego, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów lub zobowiązań. Wypowiedzenie takie nastąpi 
poprzez pisemne zawiadomienie Sprzedającego. W takiej sytuacji Kupujący może zażądać od Sprzedającego 
przekazania mu tytułu własności i dostarczenia na rzecz Kupującego wszelkich już wyprodukowanych lub 
zamówionych produktów w celu realizacji zamówienia. 

Kupujący może zamówić, na warunkach oraz w sposób, w jaki uzna za stosowny, towary i usługi podobne do tych, 
co do których nastąpiło wypowiedzenie, a Sprzedający jest odpowiedzialny przed Kupującym za wszelkie koszty 
ponownego zamówienia, włączając wyższą cenę. Jeśli po wypowiedzeniu zamówienia z tytułu niedotrzymania 
jego warunków, zostanie ustalone, że Sprzedający nie naruszył jego warunków, wypowiedzenie zamówienia 
zostanie uznane za wypowiedziane z przyczyn wygody Kupującego zgodnie z punktem 9 (Unieważnienie, 
Zawieszenie). 

11. Kary umowne. 

Oprócz  wszelkich  innych  praw  przysługujących  Kupującemu  z  tytułu zamówienia  lub  przepisów  prawa,     
w  przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia,  Kupujący  ma  prawo  zgłosić  roszczenia  o  karę  umowną   
w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia, do maksymalnej wysokości stanowiącej 30% 
ceny zamówienia. Kupujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń o odszkodowanie przekraczające 
ustaloną wysokość kar umownych. 

12. Zapewnienia. 

Sprzedający zapewnia i gwarantuje, że wszystkie dostarczane produkty, o ile zamówienie nie stanowi inaczej, są 
produktami nowymi i oryginalnymi, pochodzą z oficjalnego kanału dystrybucji, nie stanowią zagrożenia dla 
użytkownika, nie są dotknięte wadą prawną i nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej. 

Sprzedający zapewnia i gwarantuje, że on, jego personel i osoby z nim współpracujące posiadają wymagane 
prawem uprawnienia do wykonania danej dostawy i/lub usługi, w szczególności posiadają wszelkie wymagane 
badania, dopuszczenia, certyfikaty. 

13. Zwolnienie z odpowiedzialności. 

Sprzedający   zobowiązany   jest   zwolnić   Kupującego   z   odpowiedzialności,   tj.   naprawić   wszelkie   straty   
i szkody oraz zwrócić wydatki i koszty, które poniesie Kupujący w przypadku, gdy którekolwiek z zapewnień 
opisanych w punkcie 12 okażą się nieprawdziwe lub nierzetelne. 

14. Postanowienia końcowe. 

14.1. Sprzedający, bez wcześniejszej pisemnej zgody Kupującego, nie ujawni żadnych informacji dotyczących 
zamówienia lub jakichkolwiek informacji związanych z Kupującym, ani nie wykorzysta nazwy Kupującego do 
jakichkolwiek celów reklamowych. 

14.2. Środki prawne Kupującego są łączne, a środki prawne określone w niniejszym dokumencie nie wykluczają 
jakichkolwiek środków prawnych uznanych lub dozwolonych przez przepisy prawa. 

14.3. Nieważność, w całości lub w części, jakiegokolwiek zapisu zamówienia lub OWZ nie wpływa na ważność 
innych zapisów zamówienia oraz OWZ, a także ważność jakichkolwiek innych zapisów umów zawartych przez 
Kupującego. 
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14.4. Zobowiązanie do wykonania zamówienia nie może być przeniesione przez Sprzedającego na w całości lub 
w części inny podmiot bez wcześniejszej pisemnej zgody Kupującego. Sprzedający bez wcześniejszej pisemnej 
zgody Kupującego wyrażonej pod n rygorem nieważności nie jest uprawniony do przenoszenia swoich należności 
względem Kupującego na podmioty trzecie. 

14.5. Zamówienie będzie rozumiane, interpretowane i regulowane przez przepisy prawa polskiego. Wszelkie 
spory wynikłe na tle zamówienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Kupującego. 

14.6. Jeżeli dokument w formie pisemnej podpisany przez należycie upoważnionych przedstawicieli Kupującego 
i Sprzedającego nie stanowi inaczej, w przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy zapisami zamówienia, OWZ 
i/lub jakimkolwiek innym dokumentem handlowym, taki konflikt zostanie rozwiązana poprzez udzielenie 
pierwszeństwa w następującym porządku: 

14.6.1. Wszelkie specjalne lub dodatkowe warunki zawarte w jakiejkolwiek długoterminowej umowie lub innej 
szczególnej umowie terminowej uzgodnionej przez obie strony na piśmie; 

14.6.2. Warunki wprowadzone do zamówienia przez Kupującego szczególne dla danego zamówienia; 

14.6.3. Zamówienie; 

14.6.4. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu; 

14.6.5. Inne dokumenty. 
 
 
 
 

Obowiązuje od: 01.10.2018 r. 


