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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU GRUPY VANDEMOORTELE w zakresie dostawy towaru (oprócz surowców i opakowań), realizacji 

usług i prac  

  

Paragraf 1 - Postanowienia ogólne 

1.1 Niniejsze ogólne warunki zakupu (dalej zwane „OWZ”) obowiązują w przypadku każdego zamówienia i każdej 

umowy na dostawę towarów (oprócz surowców i opakowań), wykonanie usług i/lub prac (dalej zwanej „Umową”) zawartej 

pomiędzy dostawcą (dalej zwanym „Dostawcą”) a spółką z grupy Vandemoortele wymienioną w Umowie, lub spółką 

Vandemoortele NV, lub jedną z jej spółek stowarzyszonych (dalej zwanej „Nabywcą”). Wyłącza się stosowanie ogólnych, 

szczegółowych i innych warunków Dostawcy, nawet jeśli zostaną dostarczone Nabywcy w terminie późniejszym, z 

zastrzeżeniem, iż w przypadku wątpliwości, co do istnienia innych wiążących postanowień przyjmuje się, że w stosunkach 

między Nabywcą a Dostawcą decydujące znaczenie będą miały niniejsze OWZ . 1.2 Specyfikacje, instrukcje i regulaminy 

Nabywcy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska a także inne obowiązujące warunki 

zakomunikowane Dostawcy przez Nabywcę przy podpisywaniu umowy lub wysłaniu zamówienia, zostają niniejszym 

włączone do Umowy. 

1.3 Dostawca niniejszym oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejsze OWZ i że zostają one włączone 

do Umowy. Rozpoczęcie realizacji Umowy przez Dostawcę w każdym przypadku będzie uważane za nieodwołalną 

akceptację Umowy, nawet jeśli Dostawca nie wysłał potwierdzenia zamówienia. Niniejsze OWZ są dostępne na stronie 

www.vandemoortele.com 

Paragraf 2 - Ceny 

Ceny podane w cenniku, ofertach i/lub Umowie Dostawcy są wiążące i mogą zostać zmienione wyłącznie na podstawie 

uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień, ceny wyrażone są w EUR w wartościach 

netto i obejmują wszystkie koszty dotyczące wykonania Umowy przez Dostawcę. 

Paragraf 3 - Dostawy i zobowiązania Dostawcy 

3.1. Wszystkie dostawy realizowane są na ryzyko Dostawcy do siedziby Nabywcy lub na adres dostawy wskazany przez 

Nabywcę w Umowie, przy czym odbywać się będą zawsze w normalnym dniu roboczym i godzinach pracy. 

3.2 Czas dostawy towarów, realizacji usług i prac stanowi istotny warunek Umowy. W przypadku nieterminowej 

dostawy lub realizacji, naliczana będzie Dostawcy kara umowna w odniesieniu do każdego rozpoczętego dnia opóźnienia w 

wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem, iż minimalną kwota kary umownej będzie 250 

EUR, do maksymalnej wysokości 5% wartości zamówienia. Kara umowna płatna jest w terminie 7 dni od daty zaistnienia 

okoliczności do jej zastosowania. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje całości szkody Nabywca ma prawo do 

dochodzenia reszty odszkodowania na zasadach ogólnych. Zastosowanie kary umownej nie wyłącza prawa Nabywcy do 

stosowania innych prawnie przysługujących mu środków. 

 3.3 Wszystkim dostawom towarzyszyć będą dokumenty wymagane prawem lub postanowieniami Umowy (takie jak 

np. instrukcje, certyfikaty, karty charakterystyki, karty danych, dokumenty transportowe, itp.). 

3.4 Dostawca jest świadom, że Nabywca prowadzi działalność w dziedzinie produkcji środków spożywczych. Dostawca 

zobowiązany jest każdorazowo do przeprowadzenia samodzielnej weryfikacji, czy dostarczane towary mają być użyte do 

produkcji środków spożywczych i/lub mają mieć kontakt ze środkami spożywczymi w sposób bezpośredni lub pośredni. 

3.5 Dostawca zrealizuje dostawy zmodyfikowane i/lub uzupełniające jedynie, jeśli Dostawca uprzednio przedstawi 

Nabywcy w formie pisemnej możliwe koszty z tym związane i jeśli Nabywca prześle pisemną instrukcję w zakresie takich 

zmian i/lub dostaw uzupełniających. 

Paragraf 4 - Postanowienia dotyczące dostawy towaru 

4.1 Dostawy towarów, w tym ewentualne opakowanie, oznakowanie, wysyłka i transport, odbywać się będą zgodnie z 

warunkami Incoterms 2010 Delivered Duty Paid [Dostarczone, cło opłacone] (DDP) na adres dostawy podany przez 

Nabywcę w Umowie, na ryzyko Dostawcy, o ile strony nie postanowią inaczej. 

4.2 Towar musi być zawsze odpowiednio zapakowany i zastosowane muszą być niezbędne środki ostrożności w celu 

zapewnienia najlepszej możliwej ochrony towaru. 

http://www.vandemoortele.com/
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4.2 Dostawca gwarantuje, że opakowanie towaru spełniać będzie wszelkie wymogi przepisów prawa i będzie 

bezpieczne jeśli chodzi o korzystanie z niego oraz przenoszenia go przez pracowników Nabywcy. 

4.4 Dostawca ponosić będzie koszty wszelkich szkód powstałych do momentu dostarczenia towaru na miejsce 

dostawy określone w punkcie 4.1 włącznie. 

4.5 Wszystkie palety muszą być w dobrym stanie fizycznym i bakteriologicznym oraz być wolne od jakichkolwiek 

skażeń. 

Paragraf 5 - Akceptacja dostawy 

5.1 Przyjęcie towaru, usług i prac przez Nabywcę w miejscu dostawy oznacza jedynie ich fizyczny odbiór, a w żadnym 

przypadku nie oznacza ich akceptacji. 

5.2 W przypadku towarów, usług i prac, określenie „akceptacja” oznacza kontrolę i/lub zatwierdzenie przez 

upoważnionych pracowników Nabywcy, odbywające się najpóźniej w momencie użycia towarów, usług lub prac bądź ich 

zastosowania w produkcji. 

Paragraf 6 - Przeniesienie ryzyka i własności 

W zakresie dostawy towaru, przeniesienie własności ma miejsce w momencie dostawy, jak określono w punkcie 4.1, a 

przeniesienie ryzyka ma miejsce zgodnie z obowiązującym warunkiem Incoterm (Incoterms 2010), o ile strony nie 

postanowiły inaczej w formie pisemnej. 

W zakresie usług i prac, przeniesienie ryzyka i własności ma miejsce w momencie wyraźnej akceptacji przez Nabywcę, 

zgodnie z postanowieniami punktu 5.2 lub - w przypadku jej braku - w momencie dostawy, o ile strony wyraźnie nie 

postanowią inaczej. 

  

Paragraf 7 - Gwarancje i wady 

7.1 Dostawca gwarantuje, że towary, usługi i prace będą: (i) zgodne z postanowieniami Umowy, najlepszą praktyką 

branżową oraz z wszystkimi normami i przepisami obowiązującymi w miejscu dostawy, (ii) wolne od wad, w tym naruszeń 

praw własności przemysłowej i intelektualnej, praw osób trzecich oraz wolne od błędów w projekcie, materiale, produkcji i 

wykończeniu oraz (iv) kompletne, dobrej jakości i nowe (dalej „Gwarancje”). 

7.2 Jeśli towar, usługi lub prace, bądź ich część okaże się w Okresie Gwarancji (określonym w niniejszych OWZ) 

niezgodna z Gwarancjami, Dostawca - na żądanie i zgodnie z wyborem Nabywcy - w możliwie najkrótszym terminie, 

najpóźniej w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty żądania Nabywcy: (i) naprawi, poprawi lub wymieni, bądź (ii) ponownie 

wykona lub dostarczy towar, usługi lub prace, na własny koszt i ryzyko. 

7.3 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy i niezależnie od odpowiedzialności z tytułu wad ukrytych, 

Dostawca zaoferuje (i) w przypadku towaru - Okres Gwarancyjny wynoszący 24 miesiące licząc od daty dostawy; (ii) w 

przypadku usług - Okres Gwarancji wynoszący 12 miesięcy od daty wykonania i (iii) w przypadku prac - Okres Gwarancji 

wynoszący 12 miesięcy od daty wstępnej akceptacji wykonania. W zakresie towaru, usług lub prac zmodyfikowanych, 

zreperowanych lub wymienionych, Dostawca udzieli identycznego nowego Okresu Gwarancji, z zastrzeżeniem 

ewentualnych odmiennych postanowień Umowy. 

7.4 Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wad widocznych i ukrytych, a Nabywca ma prawo składać reklamacje 

(i) z tytułu wad widocznych - do daty akceptacji dostawy, określonej w Par. 5 oraz (ii) z tytułu wad ukrytych - w terminie do 

czterech (4) tygodni od stwierdzenia wady ukrytej. 

7.5 Dostawca gwarantuje, że usługi i prace będą wykonywane przez doświadczonych i wykwalifikowanych 

pracowników. Na żądanie Nabywcy, Dostawca zastąpi pracowników niedoświadczonych lub niewykwalifikowanych. 

7.6 Dostawca gwarantuje, że w trakcie realizacji prac przestrzegane będą postanowienia „Zasad postępowania osób 

trzecich wykonujących prace na rzecz Grupy Vandemoortele”. 

Paragraf 8 - Podwykonawstwo 

Z zastrzeżeniem uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy, Dostawca nie ma prawa do przeniesienia lub podzlecenia wykonania 

całości lub części Umowy, przy czym rozumie się, że Dostawca pozostaje w pełni odpowiedzialny wobec Nabywcy za 

wszelkie działania i/lub zaniechania swoich podwykonawców. 

Paragraf 9 - Odpowiedzialność 

9.1 Dostawca odpowiada wobec Nabywcy za wszystkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim wynikiem 

wykonania, wadliwego wykonania lub niewykonania Umowy. 
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9.2 Dostawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązków prawnych dotyczących, m.in., prawa o 

ubezpieczeniach społecznych i prawa podatkowego, zobowiązany jest do informowania Nabywcy w formie pisemnej o 

posiadanych zaległościach z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatków oraz spełnieniu warunków dotyczących 

zatrudnienia swojego personelu w miejscu wykonania Umowy, przed rozpoczęciem wykonywania Umowy oraz zwalnia 

nabywcę z odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich oraz kar pieniężnych z nich wynikających. Dostawca 

zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa pracy dotyczących niezgłoszonej pracy oraz gwarantuje, że 

prace będą wykonywane przez pracowników opłacanych i zatrudnionych na stałe, zgodnie z obowiązującym prawem 

miejscowym. Dostawca gwarantuje i zwalnia Nabywcę z odpowiedzialności z tytułu pozwów lub kar. 

9.3 Dostawca ponosi odpowiedzialność i zwalnia Nabywcę z odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich 

związanych z uchybieniami Dostawcy, jego pracowników i podwykonawców w trakcie realizacji Umowy. 

9.4 Dostawca ponosi odpowiedzialność i zwalnia Nabywcę z odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich 

związanych z niezgodnościami dostarczonego towaru, usług i prac z obowiązującymi specyfikacjami, normami, standardami 

oraz przepisami prawa i postanowieniami umownymi. 

9.5. W przypadku złożenia reklamacji, Nabywcy przysługuje prawo do zawieszenia płatności z tytułu faktur 

wystawionych za wadliwy towar, usługi i prace. 

Paragraf 10 - Niewykonanie zobowiązań przez Dostawcę 

Jeśli Dostawca nie wypełni jednego lub kilku zobowiązań i nie naprawi lub też nie zaprzestanie tych naruszeń po otrzymaniu 

pisemnego zawiadomienia Nabywcy wzywającego do naprawy lub zaprzestania naruszeń, Nabywcy przysługiwać będzie 

prawo do niezwłocznego podjęcia następujących kroków, z zastrzeżeniem uprzedniego powiadomienia i bez ponoszenia 

odpowiedzialności odszkodowawczej, bez potrzeby pośrednictwa sądu i bez wpływu na wszelkie inne środki prawne 

przysługujące Nabywcy na mocy obowiązującego prawa: (i) zażądania od Dostawcy wykonania Umowy i/lub (ii) zażądania 

od Dostawcy wypłaty odszkodowania i/lub (iii) wypowiedzenia umowy w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym, 

i/lub (iv) zawieszenia wykonania Umowy w całości lub części, i/lub (v) zastępczego wykonania zobowiązań Dostawcy przez 

siebie lub osobę trzecią aby zapobiec ewentualnym stratom i/lub w celu ich ograniczenia, z zastrzeżeniem uprzedniego 

pisemnego powiadomienia Dostawcy o związanych z tym kosztach. 

  

Paragraf 11 - Rozwiązanie umowy 

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Nabywca ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym za 

pisemnym wypowiedzeniem, bez potrzeby pośrednictwa sądu i bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, a 

także bez wpływu na wszelkie inne środki prawne przysługujące Nabywcy na podstawie obowiązującego prawa w 

przypadku, jeśli Dostawca znajdzie się w stanie upadłości, przestanie regulować swoje zobowiązania, złoży wniosek o 

ogłoszenie upadłości, zostanie ogłoszona jego upadłość lub rozpocznie swoją likwidację, przymusową reorganizację lub 

podobną procedurę lub jeśli Dostawca dopuścił się wielokrotnego lub poważnego naruszenia swoich zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

Paragraf 12 - Poufność 

Wszystkie informacje wymieniane pomiędzy Nabywcą a Dostawcą muszą być traktowane jako informacje poufne i nie mogą 

być ujawniane osobom trzecim, o ile druga strona nie udzieliła pisemnej zgody lub jeśli istnieć będzie obowiązek prawny ich 

ujawnienia. 

Paragraf 13 - Własność intelektualna 

Nabywca i Dostawca są i pozostaną właścicielami praw własności intelektualnej posiadanych przez siebie w momencie 

zawarcia Umowy. Wszelkie prawa własności intelektualnej, niezależnie od ich formy, które zostaną opracowane dla 

Nabywcy na podstawie Umowy lub które z niej wynikną, staną się wyłączną własnością Nabywcy od momentu ich 

opracowania. Jeżeli wyniki obejmować będą prawa autorskie, Dostawca przeniesie wszystkie autorskie prawa majątkowe 

stanowiące część wyników. Prawa te obejmują prawo do powielania, przedstawiania, modyfikowania, adaptacji, 

przetłumaczenia i sprzedaży w wszystkich formach i na wszystkich znanych lub przyszłych nośnikach, przez cały okres 

obowiązywania praw autorskich, na terenie całego świata. Dostawca, na zasadzie wyłączności i na własne ryzyko, ponosi 

wszelkie konsekwencje wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej dotyczących towaru, usług i prac oraz 

zobowiązuje się zrekompensować Nabywcy straty i przejąć roszczenia osób trzecich wynikające z tego tytułu. 

Paragraf 14 - Fakturowanie i realizacja płatności 

14.1. Dostawca zobowiązany jest do przesyłania faktur w jednym (1) egzemplarzu do działu księgowości Nabywcy, o ile 

strony wyraźnie nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej. Faktura musi zawierać wszystkie informacje, o których 

uwzględnienie poprosi Nabywca. 
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14.2 W przypadku braku wspomnianych informacji (w tym m.in. numeru artykułu w systemie SAP, numeru formularza 

zamówienia, itp.), Nabywca zastrzega sobie prawo do zawieszenia płatności i odesłania faktury do Dostawcy w celu 

dokonania korekty. 

14.3 Z zastrzeżeniem odmiennych pisemnych uzgodnień i o ile Dostawca wypełnił wszystkie swoje zobowiązania 

Umowne, faktury opłacane będą w terminie 60 dni kalendarzowych od daty wystawienia. 

14.4 Niedotrzymanie terminu płatności powodować będzie jedynie naliczanie odsetek umownych według stopy 

procentowej obliczonej na podstawie minimalnej stopy nałożonej przez przepisy prawa obowiązującej w zakresie Umowy z 

zastrzeżeniem formalnego wezwania Nabywcy przez Dostawcę do zapłaty zaległych kwot listem poleconym za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru, z zastrzeżeniem prawa obowiązującego w zakresie Umowy. 

14.5 Zapłata całości lub części należności przez Nabywcę w żadnym wypadku nie będzie uważana za akceptację i/lub 

wstępną akceptację towaru, usług lub prac. 

Paragraf 15 - Ubezpieczenie 

Dostawca zobowiązany jest ubezpieczyć towar od wszelkiego ryzyka od momentu wysyłki do dotarcia do uzgodnionego 

miejsca dostawy. Dostawca zobowiązany jest do posiadania ważnej umowy ubezpieczenia OC zawartej z renomowanym 

towarzystwem ubezpieczeniowym, która pokrywać będzie co najmniej odpowiedzialność Dostawcy z tytułu umowy oraz 

odpowiedzialność w trakcie realizacji i po dostawie. Na wniosek Nabywcy, Dostawca musi być w stanie przedstawić dowody 

zawarcia ubezpieczenia. 

Paragraf 16 - Siła wyższa 

Odpowiedzialność Nabywcy będzie wyłączona w przypadku, jeśli niewykonanie przezeń ciążących na nim zobowiązań z 

tytułu Umowy będzie można przypisać działaniu siły wyższej. Dostawcy nie przysługuje roszczenie o rozwiązanie Umowy lub 

roszczenie odszkodowawcze z powodu siły wyższej. 

Paragraf 17 - Rozdzielność 

Ewentualna nieważność lub niewykonalność jednego lub kilku postanowień OWZ nie wpłynie na ważność i wykonalność 

pozostałych postanowień. 

Paragraf 18 - Prawo obowiązujące i właściwość sądów 

18.1 Wszelkie spory pomiędzy Dostawcą a Nabywcą, w przypadku których nie będzie można znaleźć rozwiązania 

polubownego, zostaną poddane wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych z punktu widzenia siedziby Nabywcy. 

18.2 Niniejsze OWZ podlegają wyłącznie prawu właściwemu dla siedziby Nabywcy, z wyjątkiem Konwencji Wiedeńskiej 

o Umowach Sprzedaży z 1980 r. (CISG), która jest niniejszym wyłączona.  

 

  

 


