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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG 

NEDERMAN MikroPul POLAND Sp. z o.o. 
 

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług Nederman Mikropul Poland Sp. z o.o. (zwanym dalej 

Nabywcą), obowiązują dla zakupu towarów i usług na podstawie umów i zamówień z kontrahentami 

(zwanymi dalej Dostawcami) i są wiążące, chyba, że Nabywca zaakceptuje zapisy oferty lub umowy, 

które mówią inaczej. 

 

1. Przyjęcie zamówienia przez Dostawcę 

   1.1. Dostawca zobowiązany jest przyjąć każde zamówienie do realizacji przez jego pisemne bądź 

mailowe potwierdzenie w terminie 3 dni od dnia otrzymania, 

   1.2. Brak pisemnego bądź mailowego potwierdzenia w wyżej określonym terminie uważany będzie 

za milczące przyjęcie zamówienia do realizacji na warunkach w nich określonych. 

2. Warunki realizacji zamówień 

   2.1. Dostawca dostarcza zamówiony towar w miejsce wskazane przez Nabywcę na warunkach 

DAP Incoterms 2010, chyba, że Nabywca określi inaczej. 

   2.2. Stroną odpowiedzialną za organizację transportu zamówionego towaru jest Dostawca, chyba, 

że Nabywca określi inaczej. Nabywca podaje termin i adres dostawy oraz osobę kontaktową. 

   2.3. Koszt transportu powinien zostać określony i podany Nabywcy przed potwierdzeniem 

zamówienia, chyba, że Strony ustalą inaczej. 

  2.4. Dostarczane towary muszą spełniać warunki właściwych Norm Polskich lub innych norm 

międzynarodowych uznanych w kraju dostarczanego towaru. 

   2.5. Wymagane jest ponadto, by dostarczona przesyłka zawierała listę elementów wchodzących 

w jej skład. 

   2.6. Towary zapakowane zostaną tak, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu i 

załadunku/rozładunku. Dostawca będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku 

niewłaściwego przygotowania do transportu. 

   2.7. Nabywca, po wcześniejszym powiadomieniu Dostawcy,  jest uprawniony do przeprowadzenia 

kontroli realizacji zamówienia przez Dostawcę w celu weryfikacji prawidłowości realizacji 

umowy oraz jakości. Dostawca jest zobowiązany zapewnić Nabywcy możliwość realizacji 

powyższego uprawnienia w terminach i na warunkach oczekiwanych przez Nabywcę. 

Dostawca jest zobowiązany do uwzględnienia zaleceń przedstawionych przez Nabywcę w 

wyniku przeprowadzonej kontroli. 

 

3. Faktura i warunki płatności 

   3.1. Warunkiem zapłaty za towar jest dostarczenie pełnej dokumentacji do zakupionego towaru tj. 

mającego zastosowanie typu Deklaracji WE i instrukcji dla urządzeń, atestów materiałowych 

i/lub świadectwa odbioru dla pozostałych wyrobów oraz innych, jeśli są prawnie wymagane. 
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Dokumentacja powinna być przesłana w wersji papierowej z towarem lub na wskazany przez 

zamawiającego adres lub w wersji elektronicznej do Nabywcy. Dokumentacja stanowi 

integralną część dostawy/przedmiotu zmówienia. 

   3.2. Warunkiem zapłaty za usługę jest dostarczenie wraz fakturą protokołu potwierdzającego jej 

wykonanie, podpisanego przez przedstawiciela Nederman Mikropul Poland Sp. z o. o. – tylko i 

wyłącznie wtedy faktura jest wystawiona prawidłowo. 

   3.3. Termin płatności na fakturze wystawionej przez Dostawcę wynosi minimum 30dni, chyba, że 

Strony ustalą inaczej. 

   3.4. Zastrzegamy sobie prawo odsyłania faktur bez przywołanego numeru zamówienia i nazwiska 

osoby zamawiającej. 

 

4. Kary umowne i odstąpienie od umowy 

   4.1. Nabywca zastrzega sobie prawo do obciążenia karą umowną za niedotrzymanie terminów 

realizacji 

zamówienia, w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie 

więcej jednak niż 10% wartości zamówienia. 

   4.2. W przypadku, gdy szkoda Nabywcy będąca następstwem niewykonania lub częściowego 

wykonania warunków Zamówienia  jest wyższa niż kwota zastrzeżonych kar umownych, 

Nabywca ma prawo dochodzić odszkodowania z tego tytułu na zasadach ogólnych. 

   4.3. Nabywca  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zamówienia z winy Dostawcy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku: 

a) rażącej niezgodności dostawy towaru/ realizacji usługi wynikających z Zamówienia,  

b) utracenia przez Dostawcę zdolności do wykonania przedmiotu Zamówienia,  

c) nieuzasadnionych opóźnień w realizacji przedmiotu Zamówienia spowodowanych przez 

Dostawcę, 

d) nieprzestrzegania przez Dostawcę przepisów bhp i p.poż. obowiązujących na terenie 

wykonywania usługi - dotyczy przypadku wykonywania przedmiotu Zamówienia na 

terenie przedsiębiorstwa klienta Nabywcy. 

 

5. Warunki gwarancji 

   5.1. Dostawca udziela Nabywcy minimum 24 miesięcznej gwarancji na za dostarczone towary i 

usługi, chyba, że Strony ustalą inaczej. 

6. Rozstrzyganie sporów 

   6.1. Strony będą dążyły do polubownego załatwiania wszelkich sporów wynikłych na tle 

współpracy handlowej. 

   6.2. W braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla 

siedziby Nabywcy. 


