Załącznik nr 11 do IJ/7.4/01 Modyfikacja D
Ogólne warunki sprzedaży Towarów do Tworzywa Sztuczne PZL Mielec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna 39-300 Mielec, ul. Wojska
Polskiego 3
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Niniejsze ogólne warunki sprzedaży wiążą Sprzedawców
w pełnym zakresie, chyba że strony w sposób wyraźny
wyłączą stosowanie niektórych ich postanowień na
piśmie.
Sprzedawca jako minimum powinien posiadać
Certyfikowany System Jakości zgodny ze standardem ISO
9001:2015, zgadza się na przeprowadzenia procedury
kwalifikacji
wg
wymagań
Kupującego.
Brak
Certyfikowanego Systemu Jakości zgodny ze standardem
ISO 9001:2015 nie wyklucza Sprzedawcy z procesu
kwalifikacji, w takim przypadku dodatkowo wymagana
jest od Głównego Zarządzającego Sprzedawcy pisemna
deklaracja certyfikacji w ustalonym terminie.
Sprzedawca musi posiadać odpowiednie procedury
bezpieczeństwa wyrobu, dostarczania informacji o
ryzyku i zagrożeniach w przypadku dostarczenia wyrobu
niezgodnego z wymaganiami, opóźnieniu dostaw oraz
zapobiegające dostawom części sfałszowanych.
Sprzedawca gwarantuje, że posiada odpowiednio
wykwalifikowany personel, zdolny zapewnić wymaganą
jakość i zgodność z określonymi wymaganiami w
Zamówieniu.
Sprzedawca gwarantuje, że nie przyjmie do realizacji
zamówienia, dla którego realizacji nie zapewni w 100%
spełnienia wszystkich wymagań.
Jeżeli przekazana Sprzedawcy dokumentacja (rysunki
konstrukcyjne itp.) nie określa ściśle norm wg których
należy postępować, Sprzedawca musi przesłać w ciągu
10 dni od daty zamówienia wykaz i kopie norm dla
kontroli i badań, których zamierza użyć. W ciągu 20 dni
od otrzymania tych dokumentów i informacji Kupujący
powinien zatwierdzić lub odesłać swoje uwagi do
Sprzedawcy.
Obowiązkiem Sprzedawcy jest upewnić się w
odpowiednim czasie, że każda informacja nie zawarta w
zamówieniu i powiązanych dokumentach konieczna do
wypełnienia zobowiązania wobec Kupującego została
dostarczona lub wskazana. Sprzedawca musi dostarczyć
wszystkie informacje wymagane przez Kupującego i
związane z wypełnieniem zamówienia.
Sprzedawca przyjmuje na siebie zrealizowanie dostawy
zgodnie z zamówieniem. Wszelkie koszty i zobowiązania
Sprzedawcy nie wymienione w zamówieniu pozostają
tylko i wyłącznie jego zobowiązaniem i nie mogą być w
jakikolwiek sposób przeniesione na Kupującego bez jego
zgody oraz nie mogą być podstawą do jednostronnego
odstąpienia od realizacji zamówienia.
Natomiast
Kupujący jest odpowiedzialny wyłącznie za koszty i
zobowiązania precyzyjnie wskazane w zamówieniu.
Kupujący ma prawo dochodzić swoich praw i
odszkodowań z tytułu strat poniesionych w wyniku
działań Sprzedawcy niezgodnych z przyjętym
zamówieniem i postanowieniami niniejszych Warunków
Ogólnych
a
w
szczególności
w
przypadku
jednostronnego odstąpienia od realizacji przyjętego
zamówienia.
Sprzedawca musi udostępnić wszystkie dokumenty i
obszary powiązane z realizacją dostawy, jego zakładami
i/lub biurami i jego podwykonawcami delegowanemu
przez Kupującego i/lub jego Klienta personelowi kontroli
i/lub audytorom.
Sprzedawca musi wyspecyfikować w zamówieniu i
udostępnić wszystkie przepisy i wymagania swojemu
poddostawcy aby mieć pewność że wszystkie
wymagania zostały spełnione.
W przypadku realizacji i/lub zlecania podwykonawcom
do realizacji Procesów specjalnych zostaną przekazane
Sprzedawcy obowiązujące wymagania dla ich
prowadzenia i nadzoru oraz zatwierdzania w
dodatkowych
dokumentach
przywołanych
w
zamówieniu. Definicja Procesu Specjalnego: Proces
produkcyjny którego wynik nie może być sprawdzony po
jego przeprowadzeniu, za wyjątkiem zastosowania
procedur kontrolnych którymi można zniszczyć detal
(Przykłady nie wyczerpujące wskazań:
spawanie,
klejenie, malowanie, itp.).
W przypadku Zamówienia złożonego Sprzedawcy, który
pozostaje z Kupującym w stałych stosunkach
gospodarczych, brak odpowiedzi Sprzedawcy na
Zamówienie w terminie 7 dni roboczych oznacza
przyjęcie zamówienia na warunkach określonych w
Zamówieniu. Stałe stosunki gospodarcze oznaczają bądź
trwanie realizacji innego zamówienia jednej ze stron
bądź powtarzalność kontaktów handlowych Stron
polegającą co najmniej na dwukrotnym wykonywaniu
przez jedną ze stron zamówienia drugiej strony w
okresie 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających
złożenie zamówienia.

14. Sprzedawca nie pozostający z Kupującym w stałych
stosunkach gospodarczych zobowiązany jest potwierdzić
przyjęcie zamówienia w formie pisemnej (Potwierdzenie
Zamówienia), w terminie 10 dni roboczych o ile nie
zostało to uzgodnione pomiędzy Stronami inaczej. Po
upływie powyższego terminu Zamówienie uważa się za
przyjęte do realizacji.
15. W przypadku braku odmiennych ustaleń Stron wartość
Zamówienia obejmuje wartość zamówionego Towaru
wraz z dokumentami oraz jego opakowaniem i dostawą
do magazynu Kupującego.
16. Sprzedawca, wraz z dostawą Towaru, zobowiązany jest
dostarczyć dokument transportowy (list przewozowy
stosowny do rodzaju transportu wraz ze specyfikacją
przesyłki).
17. Na dokumencie transportowym oraz na innych
dokumentach związanych z realizacją Zamówienia,
takich jak: pisma, faktury, certyfikaty jakości i deklaracje
zgodności, Sprzedawca zobowiązany jest umieścić
numer Zamówienia.
18. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić Kupującego o
gotowości Towaru do wysyłki faksem, e-mailem lub w
inny sposób porozumiewania się na odległość na co
najmniej 3 dni robocze przed planowaną datą dostawy
Towaru.
19. Dostawy Towaru przyjmowane są w siedzibie
Kupującego. w godzinach otwarcia magazynu, tj. 7.0015.00. Dopuszcza się możliwość przyjęcia dostawy poza
godzinami otwarcia magazynów pod warunkiem, że
zostanie to wcześniej uzgodnione pomiędzy Kupującym i
Sprzedawcą.
20. Kontrola ilościowa dostarczonego Towaru oraz jego
stanu po transporcie odbywa się niezwłocznie po jego
dostarczeniu do magazynu Kupującego, poprzez
porównanie zgodności dostawy z Zamówieniem,
kompletności wymaganych dokumentów dostawy oraz
poprzez oględziny zewnętrznego stanu Towaru.
21. W przypadku gdy ilość Towaru nie będzie zgodna z
dokumentami dostawy i Zamówieniem, gdy dostarczony
Towar będzie uszkodzony, lub brak będzie wymaganych
dokumentów Kupujący zaznaczy powyższą niezgodność
w dokumentach transportowych. W przypadku gdy
dostawa nie będzie zgodna pod względem ilościowym
lub jakościowym z warunkami Zamówienia, Kupujący
informuje
o
tym
Sprzedawcę
Protokołem
Reklamacyjnym faksem, e-mailem lub w inny sposób
porozumiewania się na odległość. Sprzedawca
zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od daty
zgłoszenia niezgodności przez Kupującego. dostarczyć na
własny koszt brakujące części dostawy lub wymienić
wadliwy Towar na nowy wolny od wad. Do czasu
usunięcia wykazanych niezgodności Kupujący nie będzie
dokonywał wpłat za daną partię Towaru na ustalonych
wcześniej warunkach.
22. Zamówienie wykonane jest z chwilą akceptacji przez
Kupującego dostarczonego zamówionego Towaru
zgodnego z Zamówieniem wraz ze wszystkimi
wymaganymi przez Kupującego dokumentami.
23. Jeżeli nie ustalono inaczej, Sprzedawca udziela gwarancji
na okres 36 miesięcy od daty akceptacji przez
Kupującego.
24. Sprzedawca zapewni dostawy części zamiennych przez
okres udzielonej gwarancji licząc od daty ostatniej
zrealizowanej dostawy z zachowaniem wymiaru okresu
gwarancji.
25. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczony Towar jest pod
każdym względem i parametrami technicznymi zgodny z
wymaganiami
Kupującego
określonymi
w
Zamówieniu/specyfikacji zamówienia i przywołanych w
nich dokumentach oraz że w okresie gwarancji, Towar
wolny będzie od wad, które uniemożliwiałyby jego
prawidłowe użycie i bezawaryjną eksploatację.
26. Przyjmując zamówienie do realizacji Sprzedawca
zobowiązuje się :
- zgłaszać każdą zmianę, odstępstwo od ustalonych wymagań
z wyczerpującym wyjaśnieniem i oceną techniczną
pisemnie lub pocztą e-mail do wskazanej w zamówieniu
osoby kontaktowej przed wprowadzeniem zmian na
częściach dostarczanych przez siebie lub podwykonawcę
i uzyskać zgodę Kupującego. Oświadczenie Kupującego
o zgodzie lub odrzuceniu przesłane może być
Sprzedawcy faksem, e-mailem lub w inny sposób
porozumiewania się na odległość.;
- zwolnić Kupującego od odpowiedzialności za ewentualne
szkody spowodowane niezgodnościami lub nie
dotrzymaniem przyjętych zobowiązań.

27. Sprzedawca
ponosi
pełną
odpowiedzialność
cywilnoprawną i finansową, za skutki i następstwa wad
Towaru, ujawnione lub powstałe w okresie gwarancji lub
rękojmi z powodu niewłaściwej Jakości dostarczonego
Towaru.
28. W przypadku gdy w okresie gwarancji lub rękojmi
wystąpi wada Towaru, Kupujący poinformuje
Sprzedawcę o tym fakcie w formie pisemnej (faks, email), Sprzedawca zobowiązany jest usunąć powstałą
wadę Towaru lub wymienić na nowy wolny od wad na
własny koszt , powiadamiając Kupującego o sposobie
usunięcia w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania od Kupującego powiadomienia o jej
wystąpieniu. Sprzedawca zobowiązany jest wymienić
wadliwy Towar na wolny od wad. Zobowiązania
gwarancyjne Sprzedawcy realizowane będą w miejscu
wskazanym przez Kupującego. Dostawca zobowiązany
jest sporządzić raport dotyczący powstałej wady Towaru
ze wskazaniem przyczyny jej wystąpienia oraz sposobu
usunięcia w terminie 30 dni od otrzymania Informacji i
jej wykryciu.
29. Gwarancja lub rękojmia ulegają wydłużeniu o czas od
zgłoszenia wady Towaru do jej usunięcia.
30. W przypadku wymiany wadliwego Towaru na nowy,
okres gwarancji lub rękojmi liczony jest od początku.
31. W przypadku gdy Sprzedawca nie usunie wady
zgłoszonej w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie,
Kupujący ma prawo usunąć wadę samodzielnie lub zlecić
jej usunięcie osobie trzeciej na koszt Sprzedawcy, bez
utraty uprawień wynikających z gwarancji lub rękojmi.
32. Sprzedawca
musi
zagwarantować
dostępność
materiałów przez okres czasu większy bądź równy
okresowi życia wyrobu finalnego (30 lat) , tak czy inaczej
musi być zapewniona wymienność części.
33. Ceny, chyba że inaczej zostało uzgodnione , obowiązują
dla realizacji całego kontraktu zgłoszonemu Sprzedawcy.
34. Sprzedawca zobowiązany jest zawsze powiadomić
Kupującego o wstrzymaniu produkcji części zamiennych
co najmniej rok wcześniej.
35. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania
przez Sprzedawcę, w tym przypadku opóźnienia w
realizacji Zamówienia lub w usuwaniu wady Towaru,
Kupujący ma prawo obciążyć Sprzedawcę karą w
wysokości 2% wartości Zamówienia za każdy rozpoczęty
tydzień, maksymalnie 10%. W przypadku opóźnienia w
realizacji Zamówienia lub w usuwaniu wady Towaru w
wysokości 0,5% wartości Zamówienia za każdy dzień
opóźnienia. Zapłata kary nie zwalnia Sprzedawcy z
obowiązku wykonania zobowiązania. W przypadku
opóźnienia w dostawie Towaru wynoszącego ponad 30
dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia
od Zamówienia w części dostawy nie zrealizowanej w
terminie.
36. W przypadku gdy kary nie pokryją poniesionej szkody,
Kupujący
dochodzić
może
odszkodowania
uzupełniającego. Jednocześnie kupujący informuje, że
większość zamówień składa w celu realizacji zamówień
związanych z realizacją kontraktów, których nienależyte
wykonanie sankcjonowane jest karami liczonymi od
wartości produktów, w których montowane mogą być
towary objęte Zamówieniem.
37. W przypadku opóźnienia Kupującego
w zapłacie
należności za Towar Sprzedawca uprawniony jest do
dochodzenia od Kupującego odsetek ustawowych.
38. Kupujący uprawniony jest do kontrolowania procesu
realizacji Zamówień Sprzedawcy również w obecności
swojego Klienta.
39. Udostępnianie przez Sprzedawcę informacji związanych
z Zamówieniem osobom trzecim wymaga pisemnej
zgody Kupującego .
40. Przeniesienie praw i obowiązków Sprzedawcy
wynikających z niniejszego Zamówienia wymaga
pisemnej zgody Kupującego.
41. Wszelkie spory związane z Zamówieniem rozstrzyga
właściwy dla Kupującego Sąd Gospodarczy.

