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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (w zakresie surowców, składników, opakowań, itp.)                

  

01.2017 

 Paragraf 1 - Postanowienia ogólne 

O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, 

niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) obowiązują w 

zakresie wszystkich zamówień składanych przez spółkę 

Vandemoortele Polska Sp.z o.o., z siedzibą przy ul. 

Tokarzewskiego 7-12, PL-91-842 Łódź, Polska, dalej 

zwaną „Nabywcą”, oraz wszelkich zamówień składanych 

przez spółkę stowarzyszoną z Nabywcą na podstawie 

umowy ramowej zawartej przez Nabywcę, a także 

każdej umowy kupna zawartej pomiędzy Nabywcą a 

Dostawcą. Ogólne warunki Dostawcy są niniejszym 

wyraźnie wyłączone. 

Specyfikacje Nabywcy stanowią integralną część 

niniejszej Umowy. Dostawca będzie stosował się do 

postanowień Kodeksu Postępowania Grupy 

Vandemoortele dla Dostawców, dotyczącego dostaw 

towarów, usług i prac, dostępnego na stronie 

www.vandemoortele.com 

Dostawca niniejszym oświadcza, że zapoznał się z OWZ 

i przyjmuje do wiadomości, iż OWZ stanowią integralną 

część umowy. Potwierdzenie zamówienia przez 

Dostawcę będzie rozumiane jako akceptacja niniejszych 

OWZ. 

Paragraf 2 - Oferty cenowe 

Ceny podane w cenniku i/lub ofertach i/lub umowie 

ramowej Dostawcy są wiążące i mogą zostać zmienione 

wyłącznie za wyraźną uprzednią zgodą. 

Paragraf 3 - Dostawa towaru 

3.1. W przypadku braku odmiennych ustaleń, każda 

dostawa realizowana jest na ryzyko Dostawcy w 

siedzibie Nabywcy lub - odpowiednio - na adres dostawy 

wskazany przez Nabywcę, przy czym odbywać się to 

będzie zawsze w normalnym dniu roboczym i w 

godzinach pracy magazynu. 

3.2. Wszystkie koszty dostawy towaru do miejsca 

dostawy (łącznie z formalnościami i opłatami celnymi) 

ponosi Dostawca. 

3.3. Termin dostawy stanowi istotny warunek umowy. 

3.4. Wszystkie dostawy muszą być zgodne z 

zamówieniem w formie złożonej przez Nabywcę. 

Dostawca przyjmuje do wiadomości fakt, że dostarczane 

towary mają być użyte do produkcji środków 

spożywczych i/lub mają mieć kontakt ze środkami 

spożywczymi w sposób bezpośredni lub pośredni. 

Wszystkie dostawy muszą zatem być realizowane 

zgodnie z prawodawstwem unijnym i krajowym 

obowiązującym w zakresie środków spożywczych i 

higieny środków spożywczych w miejscu dostawy, a 

także z ewentualnymi uzgodnionymi specyfikacjami. 

Towar musi nadawać się do wykorzystania w 

zamierzonym celu. W szczególności, Dostawca 

gwarantuje, że sprzedawany towar spełnia 

postanowienia i warunki wszelkich obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie środków spożywczych, 

higieny środków spożywczych, możliwości śledzenia, 

odpowiedzialności za produkt, itp. 

Wszystkie opakowania mające bezpośredni kontakt z 

towarem muszą mieć jakość zapewniającą 

dopuszczalność kontaktu ze środkami spożywczymi 

zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi i 

krajowymi dotyczącymi materiałów i przedmiotów 

przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi i 

jakość higieniczną wolną od ciał obcych takich jak metal, 

szkło, drewno oraz wszelkie inne zanieczyszczenia. 

W momencie dostawy, Dostawca gwarantuje pozostały 

okres trwałości wynoszący co najmniej dwie trzecie 

całkowitego okresu trwałości dostarczonego towaru, o 

ile strony nie uzgodnią inaczej. 

Dostawca jest wyłącznie odpowiedzialny i zwalnia 

Nabywcę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich 

roszczeń osób trzecich wynikających z niestosowania 

się do obowiązujących przepisów prawa lub specyfikacji. 

3.5. Wszystkim dostawom towarzyszyć będzie 

dokumentacja dostawy, która obejmować będzie co 

najmniej dane wymagane przez Nabywcę. 

3.6. Dostawca gwarantuje przestrzeganie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu dostawy w 

trakcie jej realizacji. 

Paragraf 4 - Opakowanie pośrednie 

Towar jest zawsze prawidłowo opakowany i 

zastosowane zostały niezbędne środki ostrożności w 

celu jak najlepszej ochrony zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi otrzymanymi od Nabywcy. 

Dostawca gwarantuje, że opakowania pośrednie towaru 

spełniają wymogi przepisów prawa obowiązujących w 

zakresie środków spożywczych i są także bezpieczne 

jeśli chodzi o korzystanie z nich oraz ich przenoszenie 

przez pracowników Nabywcy. 

Wszystkie palety muszą być w dobrym stanie fizycznym 

i bakteriologicznym oraz być wolne od jakichkolwiek 

skażeń. 

Dostawca poniesie koszty wszelkich szkód powstałych 

do momentu odbioru sprzedanego towaru w miejscu 

dostawy, które można przypisać nieprawidłowemu 

zapakowaniu. 

Paragraf 5 - Akceptacja dostawy 

Przyjęcie towaru przez Nabywcę w miejscu dostawy 

oznacza jedynie fizyczne przekazanie, a w żadnym 

przypadku nie oznacza akceptacji towaru. 

Dostawy uznaje się za zaakceptowane jedynie po 

kontroli i zatwierdzeniu przez upoważnionych 

pracowników Nabywcy. 

Jakakolwiek wpłacona w międzyczasie zapłata nie 

będzie interpretowana jako akceptacja towaru. 

Paragraf 6 - Wady 

6.1. Nabywca zastrzega sobie prawo, które Dostawca 

akceptuje, do składania reklamacji z tytułu widocznych 

wad w terminie do dwóch tygodni od daty dostawy. 

6.2. Reklamacje z tytułu wad ukrytych mogą być 

składane przez Nabywcę w terminie do trzech tygodni 

od wykrycia wady ukrytej. 

6.3. Dostawca w każdym przypadku ponosi 

odpowiedzialność na podstawie prawa zwyczajowego z 

tytułu wad widocznych i ukrytych, w tym z tytułu 

naruszenia praw własności intelektualnej i/lub 

przemysłowej w zakresie sprzedawanego towaru. 

6.4. Dostawca zwalnia Nabywcę z odpowiedzialności z 

tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich odnośnie 

sprzedanego towaru. 

6.5. W przypadku złożenia reklamacji, Nabywcy 

przysługuje prawo do zawieszenia płatności z tytułu 

faktur wystawionych za wadliwy towar. 

Paragraf 7 - Wykonanie zobowiązań przez Dostawcę 

W przypadku, jeśli Dostawca nie wypełni swoich 

zobowiązań umownych, Nabywca będzie miał prawo 

wyegzekwować wykonanie zobowiązań umownych od 

Dostawcy lub uznać umowę sprzedaży za rozwiązaną z 

mocy prawa (w całości lub w części, tj. w przypadku 

kolejnych dostaw), albo zażądać od Dostawcy 

odszkodowania zgodnie z przepisami prawa. 

W tym względzie, wystarczającym będzie 

poinformowanie Dostawcy przez Nabywcę o swojej 

decyzji w formie zawiadomienia wysłanego przesyłką 

listową pierwszej klasy. 

Rozwiązanie umowy lub odwołanie dostawy (w 

przypadku kolejnych dostaw) staje się skuteczne z mocy 

prawa, przy czym bez składania uprzedniego 

zawiadomienia niewywiązaniu się z umowy i bez 

pośrednictwa sądu, po upływie ośmiu (8) dni roboczych 

od wysłania wspomnianego zawiadomienia. 

W celu uniknięcia powstania ewentualnych strat lub ich 

ograniczenia, Nabywca zastrzega sobie prawo do 

powierzenia wykonania świadczenia rzeczowego osobie 

trzeciej na koszt Dostawcy pod warunkiem, że Dostawca 

zostanie uprzednio poinformowany w formie 

zawiadomienia o fakcie niewywiązania się z umowy oraz 

o koszcie świadczenia zastępczego przez osobę trzecią. 

Ponadto, w wypadku niewykonania umowy lub 

stwierdzenia wady ukrytej, Nabywcy przysługiwać 

będzie prawo do zawieszenia dalszej realizacji umowy w 

całości lub w części. 

Paragraf 8 - Poufność 

Wszystkie informacje wymieniane pomiędzy Nabywcą a 

Dostawcą muszą być traktowane jako informacje poufne 

i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. 

Paragraf 9 - Płatności 

9.1. Faktury wystawione przez Dostawcę będą spełniały 

Wymogi Grupy Vandemoortele Dotyczące Faktur od 

Dostawców, dostępne na stronie 

www.vandemoortele.com. 

Faktury muszą być wysłane przez Dostawcę w jednym 

(1) egzemplarzu do wiadomości Działu Księgowego 

Nabywcy, chyba że uzgodniono inaczej. Faktura musi 

zawierać wszystkie informacje wymagane przez 

Nabywcę oraz wszelkie informacje wymagane przez 

prawo.  

W przypadku braku wspomnianych danych (w tym m.in. 

numeru artykułu w systemie SAP, numeru zamówienia, 

kodu partii, itp.), Nabywca zastrzega sobie prawo do 

zwrotu faktury Dostawcy bez zapłaty, w celu dokonania 

korekty. 

9.2. Z zastrzeżeniem wyraźnych odmiennych uzgodnień, 

faktury będą płacone w terminie 60 dni kalendarzowych 

od daty ich otrzymania. 

Niedotrzymanie terminu płatności powodować będzie 

jedynie naliczanie odsetek umownych i/lub obowiązek 

zapłaty kary umownej, z zastrzeżeniem wysłania przez 

Dostawcę do Nabywcy stosownego wezwania przesyłką 

listową pierwszej klasy za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru. W takim przypadku Dostawca będzie miał 

prawo do roszczenia odsetek ustawowych za okres od 

dnia otrzymania przez Nabywcę wezwania do dnia 

zapłaty. 

Paragraf 10 - Ubezpieczenie 

Dostawca ubezpieczy towar od utraty, kradzieży, awarii, 

zniszczenia i wszelkich innych ryzyk na przestrzeni całej 

trasy od miejsca wysyłki (zakładu Dostawcy) do 

uzgodnionego miejsca dostawy. 

Paragraf 11 - Siła wyższa 

Odpowiedzialność Nabywcy będzie wyłączona w 

przypadku, jeśli niewykonanie ciążących na nim 

zobowiązań będzie można przypisać okolicznościom 

działania siły wyższej, takim jak np. wojna, zamieszki, 

strajk częściowy lub generalny, częściowy lub ogólny 

lokaut, choroby zakaźne, wypadki przy pracy, pożar, 

awaria urządzeń, upadłość Dostawców, brak surowców, 

itp. Siła wyższa w żadnym przypadku nie będzie 

akceptowana jako podstawa do roszczenia w zakresie 

rozwiązania umowy lub roszczenia odszkodowawczego. 

Paragraf 12 - Prawo obowiązujące i właściwość sądów 

Wszelkie spory pomiędzy Nabywcą a Dostawcą, których 

nie da się rozwiązać polubownie (pozasądowo), 

podlegać będą wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych 

dla siedziby Nabywcy, nawet jeśli zamówienie zostało 

złożone przez spółkę stowarzyszoną z Nabywcą. 

Stosunki pomiędzy Dostawcą a Nabywcą reguluje 

wyłącznie prawo polskie, z wyłączeniem Konwencji 

Wiedeńskiej o Umowach Sprzedaży z 1980 r. (CISG). 

Paragraf 13 - Postanowienia końcowe 

Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień 

niniejszych OWZ nie wpływa na ważność wszystkich 

pozostałych postanowień zawartych w niniejszym 

dokumencie. 

Paragraf 14 - Cesja i podwykonawstwo 

Dostawca nie może dokonać cesji umowy ani podzlecić 

jej realizacji, w całości lub części, z zastrzeżeniem 

uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy. 
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