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  Ogólne Warunki Zakupu (OWZ)  

 

1. Zakres stosowania 
1.1 Niniejsze OWZ określają warunki regulujące zakup produktów przez MONOSUISSE SP. Z O.O. od Dostawcy oraz dostawy dokonywane 
przez Dostawcę na rzecz MONOSUISSE SP. Z O.O.. 

1.2 Domniemywa się, że sprzeczne lub niespójne warunki Dostawcy nie zostały przyjęte przez MONOSUISSE SP. Z O.O., chyba że 
MONOSUISSE SP. Z O.O. wyraziła na nie zgodę na piśmie. 

1.3 Niniejsze OWZ (a nie warunki Dostawcy) stosuje się nawet wtedy, gdy MONOSUISSE SP. Z O.O. przyjęła bez zastrzeżeń dostawy 
dokonywane przez Dostawcę, wiedząc że Dostawca ustalił warunki sprzeczne lub niespójne. 

1.4 Zakres, specyfikacja, cele, terminy i ceny dostaw zostaną określone zgodnie z niniejszymi OWZ w osobnych zamówieniach. Przyjęcie 
zamówienia przez Dostawcę powoduje zawarcie umowy dostawy w odniesieniu do artykułów objętych zamówieniem. Niniejsze OWZ 
stanowią integralną część każdego zamówienia i umowy dostawy. 

2. Oferta 
2.1 Dostawca, w charakterze podmiotu specjalistycznego, zapraszany jest do nieodpłatnego składania ofert. Oferta Dostawcy powinna 
koncentrować się na specyfikacjach i celach podanych przez MONOSUISSE SP. Z O.O., ze wskazaniem ewentualnych odstępstw, 
w związku z czym Dostawca uznaje swój obowiązek informowania MONOSUISSE SP. Z O.O. o tych odstępstwach. Jeśli Dostawca nie 
zastrzeże okresu ważności oferty, domniemywa się, że jest nią związany przez 90 dni. 

3. Postanowienie 
3.1 Do skuteczności zamówienia wymagana jest forma pisemna. Domniemywa się, że Dostawca skutecznie przyjął zamówienie, jeśli 
zostało złożone na piśmie lub jeśli Dostawca nie wniesie pisemnych zastrzeżeń do zamówienia w ciągu 48 godzin od jego otrzymania przez 
Dostawcę. 

3.2 Jeśli zawarcie umowy dostawy uzależnione jest od potwierdzenia zamówienia, MONOSUISSE SP. Z O.O. jest związana zamówieniem 
tylko wtedy, gdy treść potwierdzenia nie odbiega od treści zamówienia. 

3.3 Zakres dostawy obejmuje wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej instalacji, eksploatacji i funkcjonowania produktu, niezależnie 
od tego, czy zostały one wymienione lub opisane w specyfikacjach wskazanych w zamówieniu lub z nim związanych. Domniemywa się, że 
Dostawca wypełnił swoje zobowiązania z tytułu dostawy wyłącznie wtedy, gdy dostarczył wszystkie takie elementy. 

4. Termin i warunki dostawy 
4.1 Ceny Dostawcy traktuje się jako ceny stałe w walucie wskazanej w zamówieniu. Stosuje się warunki INCOTERMS 2010. Pozostałe 
warunki dostawy określone zostaną w zamówieniu lub w inny sposób na piśmie przez strony. 

4.2 Dostawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe podczas transportu z powodu niewłaściwego opakowania. 

4.3 Do każdej dostawy należy dołączyć dowód dostawy zawierający wszystkie instrukcje podane w konkretnym zamówieniu. Dostawy 
realizowane częściami należy oznaczyć w ten sposób na wszystkich dokumentach przewozowych i fakturach. 

5. Warunki płatno ści 
5.1 W korespondencji, potwierdzeniach, dowodach dostawy, fakturach itd. należy podawać numer zamówienia, dokładne oznaczenie znaku 
towarowego/towaru oraz numer rysunku lub części. 

5.2 Dla każdego zamówienia i każdej dostawy należy sporządzić osobną fakturę. 

5.3 MONOSUISSE SP. Z O.O. dokona płatności za każdą dostawę ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 
dostawa do MONOSUISSE SP. Z O.O.. Pozostałe warunki płatności określone zostaną w zamówieniu lub w inny sposób na piśmie przez 
strony. 

6. Termin i opó źnienie dostawy 
6.1 Dostawa do miejsca docelowego powinna nastąpić w dacie (datach) wskazanych w zamówieniu. Jeśli strony uzgodniły konkretną datę 
kalendarzową, opóźnienie w dostawie automatycznie powoduje zwłokę Dostawcy, chyba że Dostawca poinformuje z odpowiednim 
wyprzedzeniem o trudnościach z dostawą, a strony uzgodnią inne rozwiązanie. 

6.2 MONOSUISSE SP. Z O.O. ma prawo żądać, tytułem naprawienia szkody wyrządzonej opóźnieniem, stałej kwoty jednego procenta od 
ceny sprzedaży netto za każdy tydzień lub część tygodnia, o którą przekroczono datę dostawy, nie więcej jednak niż 5% ceny sprzedaży 
netto. Powyższe postanowienie nie ma wpływu na wymóg wcześniejszego informowania o opóźnieniu dostawy, o ile data dostawy nie jest 
określona kalendarzowo. 

Jeśli Dostawca opóźnia się jedynie z częścią dostawy, karę umowną za zwłokę oblicza się od ceny tej części zobowiązania Dostawcy, która 
dotknięta jest zwłoką. Powyższe postanowienia punktu 6.2 stanowią uzupełnienie i nie wyłączają żadnych innych środków zaradczych 
przysługujących MONOSUISSE SP. Z O.O. w przypadku, gdy Dostawca nie dostarczy artykułu zgodnie z warunkami umowy dostawy. 
Domniemywa się, że żadne postanowienie niniejszej umowy nie będzie ograniczać środków zaradczych przysługujących MONOSUISSE 
SP. Z O.O., jak również wyłączając domniemanie lub interpretację, że wykonywanie przez MONOSUISSE SP. Z O.O. innych 
przysługujących jej uprawnień wpływa na jakiekolwiek jej uprawnienia z niniejszych OWZ lub je wyłącza. Zapłata odszkodowania 
wymaganego niniejszym punktem 6.2 nie zwalnia Dostawcy z obowiązku dokonania dostawy zgodnie z umową. 

 
6.3 Dostawca może powoływać się na niewykonanie przez MONOSUISSE SP. Z O.O. istotnych usług tylko wtedy, gdy zażądał ich 
wykonania w konkretnym terminie. 
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6.4 Dostawy częściowe lub wcześniejsze dopuszczalne są tylko po uzgodnieniu. 
 

6.5 Jeśli Dostawca jest w zwłoce z dostawą, a w przypadku transakcji bez konkretnej daty kalendarzowej, jeśli Dostawca pozostaje 
w zwłoce z dostawą po upływie zasadnego okresu dodatkowego, MONOSUISSE SP. Z O.O. ma prawo odmówić przyjęcia dostawy, 
rozwiązać stosowną umowę dostawy i/lub dochodzić odszkodowania za niewywiązanie się z obowiązku dostawy. Do odszkodowania, do 
którego MONOSUISSE SP. Z O.O. jest potencjalnie uprawniona zgodnie z niniejszym punktem, dolicza się wysokość kary umownej za 
zwłokę zgodnie z punktem 6.2 powyżej. 

6.6 Jeśli jeszcze przed datą dostawy stanie się oczywiste, że Dostawca nie będzie w stanie dotrzymać uzgodnionego terminu dostawy, 
MONOSUISSE SP. Z O.O. może rozwiązać umowę dostawy i zrezygnować z przyjęcia towaru. 

6.7 Umowa dostawy może ulec rozwiązaniu również wtedy, gdy w trakcie produkcji okaże się, że dostarczony przedmiot nie będzie się 
nadawać do przewidzianego użytku. 

7. Rękojmia i odpowiedzialno ść 
7.1 Dostawca niniejszym wyraźnie udziela rękojmi na gwarantowane cechy i specyfikacje produktu wskazane w umowach dostawy, a także 
oświadcza, że dostarczane produkty są wolne od wad umniejszających ich wartość, przydatność do zwykłego użytku lub okres 
ekonomicznej użyteczności w znanych warunkach użytkowania. Niezależnie od rękojmi na cechy produktu w umowach dostawy i ich 
warunków, Dostawca niniejszym udziela rękojmi, że każdy produkt dostarczony zgodnie z umowami dostawy został przetestowany 
i skontrolowany oraz spełnia wszystkie normy branżowe i wymogi prawne zawarte w obowiązujących ustawach, rozporządzeniach 
i dyrektywach dotyczących konstrukcji, bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, a także został zaprojektowany 
w sposób niestwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia, o ile jest używany zgodnie ze wskazówkami. 

7.2 Dostawca na swój koszt doda do każdej dostawy wszystkie wymagane oznaczenia zgodności z normami UE (symbol CE) lub deklarację 
zgodności UE. 

7.2.1 Dostawca odpowiada za zapewnienie, że wykorzystuje wyłącznie surowce, półprodukty i materiały pomocnicze zgodne z ustalonymi 
wymaganiami jakości. 
W tym celu Dostawca wdroży odpowiedni system zarządzania swoimi dostawcami. Dostawca odpowiada również za przestrzeganie 
wymagań prawnych i przepisów bezpieczeństwa dotyczących substancji objętych ograniczeniem, toksycznych i niebezpiecznych, a także 
wymagań środowiskowych, elektrycznych itd. nabywanych produktów w odpowiednim kraju oraz wymagań sprzedaży, w tym dyrektyw 
94/62/WE, REACH i RoHS. 

7.3 W zakresie odpowiedzialności Dostawcy, o której mowa w punkcie 7.1, oraz umowy o zapewnieniu jakości MONOSUISSE SP. Z O.O. 
nie ma obowiązku badania produktów pod kątem wad ani powiadamiania Dostawcy o wadach, aby zachować przysługujące jej roszczenia 
z tytułu rękojmi, z wyjątkiem roszczeń wynikających z wad oczywistych. 

7.4 Okres rękojmi na każdy produkt dostarczony przez Dostawcę do MONOSUISSE SP. Z O.O. wynosi 12 miesięcy od daty dostawy do 
MONOSUISSE SP. Z O.O., z wyłączeniem przepisów ustawowych. Dostawca na własny koszt i bez ponoszenia opłat przez MONOSUISSE 
SP. Z O.O. niezwłocznie usunie na żądanie MONOSUISSE SP. Z O.O. wszystkie wady (przez które rozumie się również brak 
gwarantowanych parametrów oraz gwarantowanych funkcji produktu), o których MONOSUISSE SP. Z O.O. powiadomiła Dostawcę 
w okresie rękojmi. MONOSUISSE SP. Z O.O. jest ponadto uprawniona do wszystkich roszczeń z tytułu rękojmi przyznanych jej przepisami 
prawa. Niezależnie od powyższego zdania MONOSUISSE SP. Z O.O. może, według swojego wyboru, zażądać od Dostawcy wymiany 
towaru wadliwego na pozbawiony wad zamiast naprawy tego towaru. Korzystając z powyższego prawa wyboru, MONOSUISSE SP. Z O.O. 
weźmie pod uwagę w dobrej wierze zdolność Dostawcy do dokonywania napraw z uwagi na charakter jego działalności gospodarczej. 
Dostawca ponosi w obu przypadkach wszystkie koszty związane z naprawą lub wymianą wadliwego towaru. 

7.5 MONOSUISSE SP. Z O.O. ma prawo anulować sprzedaż lub uzyskać rabat od ceny sprzedaży wskutek wady fizycznej tylko wtedy, 
gdy Dostawca nie naprawi ani nie wymieni wadliwego towaru w zasadnym terminie ustalonym przez MONOSUISSE SP. Z O.O. według jej 
wyboru lub jeśli Dostawca odmówi naprawy lub wymiany wadliwego towaru. 

7.6 MONOSUISSE SP. Z O.O. ma prawo zlecenia naprawy wadliwego towaru osobie trzeciej i obciążenia Dostawcy kosztami naprawy bez 
zwracania się o to do Dostawcy, jeśli wskutek szczególnie pilnej potrzeby lub innych ważnych powodów biznesowych MONOSUISSE SP. 
Z O.O. zasadnie uważa, że Dostawca nie jest w stanie naprawić towaru zgodnie z wymogami MONOSUISSE SP. Z O.O.. W takim 
przypadku MONOSUISSE SP. Z O.O. powiadomi Dostawcę o wadzie natychmiast po jej wykryciu przez MONOSUISSE SP. Z O.O.. 

7.7 Dostawca zapewnia, że produkt nie wykazuje wad wpływających na jego używalność, niezawodność oraz trwałość/czas eksploatacji 
w znanych warunkach stosowania. 

7.8 Dostawca odpowiada za szkody, w tym szkody wynikowe, spowodowane naruszeniem rękojmi na produkt dostarczony do 
MONOSUISSE SP. Z O.O. zgodnie z niniejszymi OWZ. 

7.9 Dostawca zwolni MONOSUISSE SP. Z O.O. od odpowiedzialności i będzie ją chronić przed wszystkim stratami i roszczeniami, w tym 
kosztami obrony przed roszczeniami wniesionymi przeciwko MONOSUISSE SP. Z O.O. i wynikającymi z działania lub zaniechania 
Dostawcy bądź naruszenia przez Dostawcę rękojmi, które spowodują lub rzekomo spowodują uszkodzenie ciała lub szkodę majątkową 
osoby trzeciej. 

7.10 Dostawca odpowiada za działania swoich podwykonawców w takim stopniu jak za własne.  

7.11 Na towary wymienione i naprawione Dostawca udziela rękojmi 18-miesięcznej. 
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8. Odpowiedzialno ść za produkt, odszkodowanie, ochrona ubezpieczeniowa  
8.1 Dostawca zwolni MONOSUISSE SP. Z O.O. od odpowiedzialności i będzie ją chronić przed roszczeniami odszkodowawczymi osób 
trzecich wniesionych przeciwko MONOSUISSE SP. Z O.O. w zakresie, w jakim przyczyną szkody był produkt dostarczony MONOSUISSE 
SP. Z O.O. przez Dostawcę lub w jakim przyczyna szkody była zależna od Dostawcy. 
 

8.2 Dostawca zwróci również MONOSUISSE SP. Z O.O. wszystkie wydatki powstałe w związku z podjętymi przez MONOSUISSE SP. Z 
O.O. działaniami zmierzającymi do wycofania (naprawy lub wymiany) produktów wadliwych, jeśli wada została spowodowana wadliwym 
artykułem dostarczonym przez Dostawcę, bądź jeśli zapobieżenie wadzie zależało od Dostawcy. MONOSUISSE SP. Z O.O. powiadomi 
Dostawcę o podejmowanych działaniach zmierzających do wycofania produktów w zakresie, w jakim można tego od niej zasadnie 
oczekiwać. 

9. Serwis i naprawy 
9.1 Dla każdego produktu dostarczonego do MONOSUISSE SP. Z O.O. Dostawca będzie świadczyć serwis naprawczo-konserwacyjny za 
pośrednictwem wykwalifikowanych serwisantów przez okres co najmniej 10 lat od daty dostawy tego produktu do MONOSUISSE SP. Z 
O.O.. 

9.2 Dostawca gwarantuje dostępność części zamiennych do każdego produktu dostarczonego do MONOSUISSE SP. Z O.O. na podstawie 
umowy dostawy przez okres co najmniej 10 lat od daty dostawy tego produktu do MONOSUISSE SP. Z O.O.. 

9.3 Dostawca będzie wykonywać wszystkie prace naprawcze i konserwacyjne zgodnie z normami branżowymi. 

10. Prawo kontroli 
10.1 MONOSUISSE SP. Z O.O. ma prawo dokonywania kontroli prac w toku, nie zmienia to jednak ani nie umniejsza w żaden sposób 
odpowiedzialności Dostawcy za wypełnienie jego zobowiązań umownych. 

11. Monta ż i instalacja 
11.1 Dostawca zobowiązuje się również dokonać montażu i instalacji produktu. Koszt tych prac zostanie wliczony w cenę dostawy, chyba 
że strony uzgodniły osobną płatność. 

12. Dokumenty techniczne i instrukcje obsługi 
12.1 Przed rozpoczęciem eksploatacji produktu Dostawca przekaże MONOSUISSE SP. Z O.O. na jej żądanie zestaw rysunków 
technologicznych do zatwierdzenia. Zatwierdzenie rysunków przez MONOSUISSE SP. Z O.O. nie zwalnia Dostawcy z zapewnienia, że 
dany produkt nadaje się do wytworzenia i będzie działać zgodnie ze specyfikacjami. Dodatkowo w momencie dostawy produktu Dostawca 
nieodpłatnie przekaże MONOSUISSE SP. Z O.O. końcowe wersje rysunków technologicznych, instrukcje konserwacji i instrukcje obsługi, 
a także listę części zapasowych niezbędnych do prawidłowej konserwacji, w postaci elektronicznej (plik PDF), w językach angielskim 
i niemieckim. 

13. Umowa o poufno ści i wył ączno ści informacji zwi ązanych z produktem 
13.1 Dostawcy nie wolno wykorzystywać do celów, do których nie został upoważniony umowami dostawy zawieranymi na podstawie 
niniejszych OWZ, ani ujawniać osobom trzecim tajemnic handlowych, tajemnic produkcyjnych lub danych klientów MONOSUISSE SP. Z 
O.O.. Dostawcy nie wolno w szczególności wykorzystywać produkcyjnego know-how udostępnionego Dostawcy przez MONOSUISSE SP. 
Z O.O. w jakiejkolwiek postaci do wytwarzania lub zlecenia wytwarzania na rzecz innych klientów produktów podobnych do produktów 
objętych umową dostawy zawieraną na podstawie niniejszych OWZ lub z nimi porównywalnych. Dostawca zobowiąże wszystkich swoich 
pracowników i podwykonawców do wyrażenia zgody na odpowiednie zapisy umowne zapewniające ich związanie powyższymi 
postanowieniami. 

13.2 Punkt 14.1 pozostaje w mocy mimo rozwiązania umów dostawy zawartych na podstawie niniejszych OWZ. Punktu 14.1 nie stosuje się 
do produkcyjnego know-how MONOSUISSE SP. Z O.O. zawartego w ilustracjach, rysunkach, obliczeniach lub innych dokumentach, które 
MONOSUISSE SP. Z O.O. udostępniła publicznie. 

14. Prawa własno ści intelektualnej osób trzecich 
14.1 Dostawca oświadcza i gwarantuje MONOSUISSE SP. Z O.O., że dostawa do i wykorzystywanie przez MONOSUISSE SP. Z O.O. 
produktów Dostawcy zgodnie z niniejszymi OWZ oraz wszystkie umowy dostawy zawierane na podstawie niniejszej umowy nie będą 
naruszać żadnych praw do patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich. W 
przypadku gdy osoba trzecia wysunie przeciwko MONOSUISSE SP. Z O.O. roszczenie z tytułu takiego naruszenia, Dostawca zwolni 
MONOSUISSE SP. Z O.O. od odpowiedzialności i będzie ją chronić przed tym roszczeniem. 

15. Prawo umowy, miejsce jej wykonania 
15.1 Niniejsze OWZ i poszczególne umowy dostawy zawarte na ich podstawie podlegają prawu polskiemu i będą zgodnie z nim 
interpretowane, bez względu na stosowne normy kolizyjne. Do wyraźnych przepisów niniejszych OWZ i umów dostawy pomocniczo stosuje 
się przepisy prawa polskiego. 

15.2 Jeśli nie wskazano inaczej na piśmie, miejscem wykonywania umowy będzie siedziba MONOSUISSE SP. Z O.O. w Polsce. 

16. Postanowienia ró żne 
16.1 Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszych OWZ (w tym bez ograniczeń niniejszego punktu 16.1), wszystkie umowy dostawy zawarte 
na ich podstawie oraz wszystkie zmiany i uzupełnienia tych umów dostawy są skuteczne jedynie po ich utrwaleniu w pisemnym dokumencie 
podpisanym przez obie strony niniejszych OWZ. 

16.2 Żadna ze stron nie może przenieść swoich praw i obowiązków z niniejszych OWZ lub zawartych na ich podstawie umów dostawy bez 
uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 
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16.3 W przypadku gdy którykolwiek warunek lub postanowienie niniejszych OWZ zostaną z dowolnego powodu uznane za nieważne, 
bezprawne lub w jakimkolwiek względzie niewykonalne, taka nieważność, bezprawność lub niewykonalność nie ma wpływu na inne  

 

postanowienia OWZ. Postanowienie nieważne, bezprawne lub niewykonalne zostanie zastąpione innym ważnym, zgodnym z prawem 
i wykonalnym postanowieniem o postaci i treści odpowiedniej do zapewnienia ogólnego zamiaru biznesowego stron OWZ. 

 

16.4 Kryteria pochodzenia zgodnie z umową o wolnym handlu między Szwajcarią i UE. 

 


