Kennametal Produkcja Sp. z o.o. - Warunki zakupu
Dotyczy transakcji handlowych z firmami
1. Postanowienia ogólne
Do wszystkich zamówień, w tym wszystkich przyszłych zamówień, zastosowanie mają tylko i
wyłączenie poniższe warunki zakupu. Jakiekolwiek odmienne postanowienia dostawców, które
nie zostały wyraźnie zaakceptowane na piśmie przez naszą firmę, nie są dla naszej firmy
wiążące, nawet, jeżeli nie zostały wyraźnie zanegowane.
2. Podpisanie i zmiany umowy
2.1 Zamówienia, umowy i wezwania do dostawy, jak również ich zmiany oraz poprawki
wymagają formy pisemnej. Zamówienia oraz wezwania do dostawy można również składać za
pomocą środków transmisji danych lub faksu; zamówienia oraz wezwania złożone w ten sposób
będą ważne bez podpisu.
2.2 Umowy ustne muszą zostać potwierdzone na piśmie przez Dział zakupów pod rygorem
nieważności. Również w ich przypadku zastosowanie ma zdanie 2, punkt 2.1.
2.3 Szacunkowe koszty są wiążące i obliczane bezpłatnie, chyba że wyraźnie postanowiono
inaczej.
2.4 Jeżeli dostawca nie zaakceptuje zamówienia w ciągu dwóch tygodni od jego otrzymania,
zamówienie może zostać wycofane. Wezwania do dostawy będą wiążące, jeżeli dostawca nie
zaneguje ich w ciągu pięciu dni roboczych od ich otrzymania.
3. Dostawa
3.1 Jeżeli dostawca przejmuje instalację lub montaż i nie postanowiono wyraźnie inaczej, ponosi
on - z zastrzeżeniem postanowień odmiennych - wszelkie koszty dodatkowe, na przykład koszty
dojazdu, narzędzi i diet.
3.2 W razie nieprzestrzegania ustalonych terminów zastosowanie mają postanowienia ustawowe.
Jeżeli dostawca przewiduje trudności związane z produkcją, zapewnieniem podstawowych
materiałów, dotrzymaniem daty dostawy lub podobne okoliczności, które mogłyby przeszkodzić
mu w dostarczeniu towaru na czas lub o ustalonej jakości, dostawca musi natychmiast
poinformować o tym oddział naszej firmy, który złożył zamówienie.
3.3 Częściowe dostawy są niedopuszczalne, chyba że nasza firma wyraźnie się na nie zgodziła
lub może się na nie zgodzić.
4. Warunki płatności
Jeżeli nie postanowiono inaczej, faktury powinny być płacone albo w ciągu 14 dni po potrąceniu
3% zniżki albo w ciągu 30 dni od otrzymania faktury za dostarczone towary lub wykonane
usługi.
5. Gwarancja
5.1 Towary zostaną przyjęte po stwierdzeniu braku wad, a także po sprawdzeniu ich
poprawności, kompletności i sprawności. Towary zostaną sprawdzone w takim zakresie i tak
szybko jak będzie to wskazane dla właściwego przebiegu działań firmy; dostawca zostanie
natychmiast powiadomiony o ewentualnych wykrytych wadach. W tym zakresie, dostawca
odstępuje od kwestionowania spóźnionych zawiadomień o wadach.
5.2 Zastosowanie mają postanowienia ustawowe dotyczące wad jakościowych oraz wad
prawnych, chyba że postanowiono inaczej poniżej.
5.3 W przypadku wad prawnych, dostawca zwalnia naszą firmę od odpowiedzialności z tytułu
roszczeń stron trzecich. Wady prawne podlegają okresowi przedawnienia, który wynosi 10 lat.
5.4 W przypadku dostarczonych części, które zostaną naprawione przed upływem okresu
przedawnienia naszych roszczeń z tytułu wad, okres przedawnienia rozpoczyna się w momencie,
gdy dostawca w pełni zrealizuje nasze roszczenia.

5.5 Jeżeli wadliwa dostawa towarów spowoduje poniesienie kosztów przez naszą firmę, w
szczególności kosztów związanych z transportem, infrastrukturą, robocizną, materiałami lub
kosztów inspekcji dostarczanych towarów w zakresie przekraczającym zakres standardowy,
koszty te poniesie dostawca.
5.6 Jeżeli wada jakościowa zostanie wykryta w ciągu 6 miesięcy od momentu przekazania
ryzyka, przyjmiemy, że wada istniała już w momencie przekazania ryzyka, chyba że takie
założenie będzie niespójne z rodzajem towaru lub wady.
6. Produkty z wykorzystaniem materiałów lub części dostarczonych przez kupującego
Materiały, części, pojemniki i specjalne opakowania dostarczone przez naszą firmę pozostają
własnością naszej firmy. Mogą być one wykorzystywane jedynie w celu zgodnym z ich
przeznaczeniem. Przetwarzanie materiałów oraz montaż części są wykonywane w imieniu naszej
firmy. Nasza firma jest współwłaścicielem towarów wyprodukowanych przy użyciu materiałów i
części dostarczonych przez naszą firmę w proporcji wartości produktów tak wyprodukowanych
do wartości całego towaru. Towary te są przechowywane przez dostawcę w imieniu naszej firmy.
7. Zastrzeżenie tytułu prawnego
7.1 Zastrzegamy sobie tytuł prawny do materiałów dostarczonych przez naszą firmę w celu
realizacji zlecenia, jak również do towarów wyprodukowanych w procesie obróbki i
przetwarzania. Dostawca jest zobowiązany przechowywać towary, do których nasza firma ma
tytuł prawny oddzielnie, odpowiednio je oznakowując.
7.2 Jeżeli nasza firma zapłaci zaliczkę lub dokona częściowej zapłaty, dostawca zobowiązuje się
do wykorzystania tych środków do zapłacenia stronom trzecim uczestniczącym w produkcji
towarów objętych umową. Przekazuje on niniejszym prawa do tych przedmiotów tak, żeby w
momencie ich otrzymania lub najpóźniej w momencie zapłacenia stronom trzecim, tytuł prawny
przeszedł na naszą firmę. Jeżeli tytuł prawny do tych przedmiotów jeszcze nie przeszedł na naszą
firmę, dostawca przekazuje naszej firmie swoje spodziewane prawo oraz swoje roszczenie do
nabycia prawa własności.
7.3 Dostawca wykonuje obróbkę lub przetwarzanie w imieniu naszej firmy; nie wynikają dla
niego z tego tytułu żadne zobowiązania. Jeżeli w wyniku obróbki, przetwarzania, łączenia lub
mieszania dostarczonych towarów z innymi, dostawca nabędzie prawa współwłasności lub
wyłącznej własności, niniejszym przekazuje on te prawa naszej firmie. Dostawca będzie
przechowywał towary naszej firmy będące w jego posiadaniu z odpowiednią starannością.
7.4 Jeżeli dostawca przetworzy lub dokona obróbki towarów zastrzeżonych i towarów
nienależących do niego, nasza firma będzie miała prawo (chyba że dostawca nabędzie prawo
wyłącznej własności zgodnie z przepisami) do współwłasności nowych przedmiotów w
proporcji wartości księgowej przetworzonych towarów zastrzeżonych do wartości księgowej
innych przetworzonych towarów, oraz jeżeli dostawca połączy lub zmiesza towary zastrzeżone z
innymi towarami, nasza firma będzie miała prawo do współwłasności lub wyłącznej własności
nowych przedmiotów zgodnie z postanowieniami ustawowymi.
8. Prawo właściwe oraz jurysdykcja
8.1 Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy w Gliwicach, X
Wydział Gospodarczy. Ponadto nasza firma ma prawo do złożenia pozwu przeciwko dostawcy w
sądzie właściwym dla siedziby firmy dostawcy lub jego jednostki zależnej.
8.2 Umowa podlega prawu polskiemu.
Uwaga: Dane naszych dostawców są przechowywane i przetwarzane przez naszą firmę za
pomocą środków elektronicznego przetwarzania danych, w zakresie niezbędnym do
prawidłowego przebiegu naszych kontaktów.
9/2005

9. MINERAŁY konflikt
Sprzedawca niniejszym potwierdza, że dostarczony przez Sprzedającego do Kupującego na
mocy niniejszego rozporządzenia nie zawiera żadnych substancji materiał pochodzący z
Demokratycznej Republiki Konga lub kraju sąsiednim, które wymagałyby ujawnienia przez
Kupującego zgodnie z minerałów konfliktu przepisów Dodd-Frank Wall Street Reform i ustawy
o ochronie konsumentów, lub jakikolwiek przepis opublikowany na jej podstawie. Sprzedający
oświadcza i gwarantuje, że przyjęła wszystkie stosowne zasady i procedury, i podjąć wszelkie
niezbędne środki, zgodniez minerałów konfliktu przepisów Dodd-Frank Wall Street Reform i
Ustawy oochronie konsumentów, a wszystkie zasady ogłoszone na jej podstawie, o przyznaniu
certyfikatu w zdaniu poprzedzającym. Sprzedawca musi płynąć wdół treść tej klauzuli do swoich
dostawców, które wykonują pracę lub dostarczają towary lub usługi w ramach niniejszego
rozporządzenia. Taki przepływ w dół podlega weryfikacji przez Kupującego.

