
 

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU Suer Polska Sp. z o.o. w Widziszewie 
 

§ 1. Przepisy wstępne. 
 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej OWZ) ustalaja ̨ postanowienia umów kupna towaro ́w i usług zawieranych 
przez Spółke ̨ Suer Polska Sp. z o.o. w Widziszewie, ul. Ceramiczna 8 (64-000 Kościan), nr KRS 0000244166 
(zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) jako 
Kupującego i/lub Zamawiającego usługę.  

2. OWZ stanowią integralną częs ́c ́ wszystkich umów kupna i usług zawieranych przez Spółkę Suer Polska Sp. z o.o. w 
Widziszewie jako Kupującego i/lub Zamawiającego usługę, niezależnie do formy, w jakiej zawierana jest dana umowa.  

3. Strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, 
wzory umowy itp.) niż niniejsze OWZ, w tym stosowanych przez drugą stronę umowy lub jej podwykonawcę. Strony mogą 
zmienić postanowienia OWZ na podstawie indywidualnego porozumienia zawartego w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

4. Zmiany OWZ mogą być dokonywane przez Kupującego wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
5. OWS są dostępne dla drugiej strony umowy w siedzibie Spółki w godzinach otwarcia sekretariatu oraz na stronie 

internetowej Spółki www.suer.pl. 
6. Dokonanie jakiejkolwiek czynności handlowej wobec Suer Polska jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWZ. 

 
§ 2 . Zamówienia. 

 
1. Poniższe warunki określają zasady zakupu przez Suer Polska towarów i usług od osób trzecich zwanych dalej 

Dostawcami, którzy przy wykonywaniu swych czynności nie są konsumentami. 
2. W przypadku zakupu przez Suer Polska towarów lub usług od osób trzecich, Dostawca musi potwierdzić zamówienie 

(zamówienia) Suer Polska w ciągu 3 dni roboczych w formie pisemnego potwierdzenia zamówienia lub też odrzucić je w 
podanym terminie, w przeciwnym razie zamówienie (zamówienia) uznawane jest (są) za przyjęte przez Dostawcę bez 
zastrzeżeń.  

3. Jeżeli oświadczenie Dostawcy o przyjęciu zamówienia zawiera inne istotne warunki zamówienia niż określone w 
zamówieniu złożonym przez Suer Polska jest uprawniony do anulowania zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od chwili 
otrzymania oświadczenia o przyjęciu zamówienia. 

4. Jeżeli Suer Polska w terminie wskazanym w § 2 ust. 3 nie dokona anulowania zamówienia, uznaje się, że jest ono dla 
obu stron wiążące w wersji przesłanej przez Dostawcę.  

5. Suer Polska w każdym czasie ma prawo dokonać zmian całości lub niektórych parametrów swego zamówienia: (i) 
rysunki, projekty, parametry, (ii) sposób załadunku lub pakowania, (iii) czas i/lub miejsce kontroli, dostawa, lub przyjęcie: 
(iv) ilość, rodzaj i czas trwania usługi. Jeśli zmiana parametrów zamówienia wpływa na koszty lub czas wymagany dla 
realizacji zamówienia, może być dokonana odpowiednia zmiana ceny lub harmonogramu dostawy. Zmiany powinny być 
udokumentowane w formie pisemnej.  

 
§ 3. Cena. 

 
1. Cena Dostawcy - jeżeli nie określono inaczej w treści zamówienia, zawiera opakowanie, przygotowanie dostawy do 

odbioru, załadunek i transport do magazynu Suer Polska.  
2. Na podstawie uzgodnień zawartych w ofercie cena może być ustalana dwojako:  

a/ Wskazana w zamówieniu cena stanowić będzie cenę za nabywane przez Suer Polska towary lub usługi loco magazyn 
Suer Polska albo 



 

 

 

 
b/ w przypadku stosowania EXW Incoterm loco magazyn Dostawcy. 

 
§ 4. Termin płatności. 

 
Jeżeli nie ustalono inaczej w formie pisemnej, płatności przysługujące Dostawcy płatne będą w terminie 60 dni od daty otrzymania 
poprawnie i właściwie sporządzonej (zgodnie z warunkami zamówienia przez Suer Polska) faktury Dostawcy.  
 

§ 5. Dostawa. 
 

1. Jeśli strony nie postanowiły odmiennie w zamówieniu, wydanie zamówionych towarów lub wykonanie zamówionej usługi 
następuje w siedzibie Suer Polska, w terminie podanym w zamówieniu. Dostawy częściowe do Suer Polska są 
dopuszczalne tylko po wcześniejszym uzgodnieniu. 

2. W przypadku, gdy realizacja dostawy towaru bądź usługi przez Dostawcę w zastrzeżonym terminie nie jest możliwa w 
całości lub w części, Dostawca powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Suer Polska, podając przyczyny 
opóźnienia oraz przypuszczalny czas opóźnienia. W takim przypadku Suer Polska według własnego wyboru może 
wyrazić zgodę na opóźnienie dostawy bądź od umowy odstąpić w całości lub w części bez odszkodowania na rzecz 
Dostawcy. 

3. Do każdej dostawy Dostawca obowiązany jest dołączyć list przewozowy lub inny dokument dostawy, jak też atesty 
jakościowe, karty pomiaru lub inne wzajemnie uzgodnione uprzednio dokumenty. Dowód dostawy musi zawierać 
wszystkie podane w zamówieniu informacje, jak np. numer i datę zamówienia, numery artykułów, ilość sztuk i nazwy 
dostarczonych produktów. Wszystkie dostarczane produkty winny być pakowane zgodnie z instrukcjami Suer Polska lub, 
jeśli żadnych nie określono, zgodnie z dobrą praktyką handlową w sposób właściwy w celu zapewnienia dostawy w stanie 
nienaruszonym. Nieuzgodnione koszty pakowania nie będą uwzględniane.  

4. W każdym przypadku Dostawca bezzwłocznie powiadamia Suer Polska o wystąpieniu wszelkich zdarzeń, które mogą 
wpłynąć na wykonanie zamówienia. Suer Polska ma prawo, bez jakichkolwiek odszkodowań w stosunku do Dostawcy, 
odstąpić od zamówienia w całości lub w części. 

 
§ 6. Kontrola i odrzucenie. 

 
1. Dostawca gwarantuje, że przedmiot dostawy w momencie odbioru towaru w Suer Polska lub u klientów Suer Polska jest 

wolny od wad prawnych i fizycznych oraz odpowiada zamówieniu Suer Polska. Dostawca ponosi odpowiedzialność za 
wady fizyczne dostarczonych towarów ujawnione w okresie rękojmi, pomimo wcześniejszej kontroli, dokonania płatności 
lub użycia.  

2. Suer Polska ma prawo przyjąć lub odrzucić wszelkie towary, które nie odpowiadają wymogom zamówienia. Odrzucone 
produkty zwracane są Dostawcy na jego koszt i ryzyko, chyba że strony postanowią inaczej. W przypadku odnotowania 
braków jakościowych usługi Suer Polska przysługuje prawo od odmowy odbioru usługi. 

3. Kontrola towarów lub usług zamawianych przez Suer Polska następuje loco magazyn Suer Polska. Wszelkie wady winny 
być zgłaszane w ciągu 14 dni roboczych od chwili wykrycia.  

4. Zgłoszenie wad fizycznych powinno nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej.  
 

§ 7. Gwarancja. 
 

1. Dostawca udziela Suer Polska gwarancji jakości na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty dostawy towarów 
lub odbioru usługi. Dostawca gwarantuje, że wszelkie towary dostarczone zgodnie z zamówieniami będą wolne od wad 
odnośnie materiału i jakości wykonania, będą odpowiadać stosowanym rysunkom, projektom, parametrom, próbkom lub 
innemu opisowi, a w zakresie w jakim zamówienie odnosi się do wykonania usług - takie usługi będą wolne od wad  



 

 

 

 
odnośnie jakości wykonania, będą spełniać wszelkie wymogi zamówienia oraz zostaną wykonane w najwyższych 
standardach jakości. 

2. Dostawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszonej przez Suer Polska reklamacji w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, 
brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację poczytuje się jako uznanie reklamacji. Reklamacje mogą być zgłaszane na 
piśmie, drogą elektroniczną bądź faksem.  

3. Dostawca zobowiązuje się według wyboru Suer Polska dokonać bezzwłocznego usunięcia wszelkich ujawnionych wad 
lub usterek przez naprawę wadliwych towarów lub wymiany wszelkich wadliwych towarów lub usług na wolne od wad, nie 
później niż w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o wadzie oraz pokryć Suer Polska wszelkie poniesione na skutek 
ujawnienia wad koszty. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, Suer Polska jest upoważniony, po uzgodnieniu z Dostawcą 
do samodzielnej naprawy lub usunięcia wady lub zlecenia wykonania naprawy osobie trzeciej na koszt Dostawcy. To 
samo dotyczy przypadku, gdy Dostawca, po wyznaczeniu odpowiedniego terminu, nie wypełnił swojego zobowiązania 
dotyczącego usunięcia wady towaru lub usługi. W takim przypadku Suer Polska ma prawo również odstąpić od umowy w 
całości bądź w części. 

4. W braku usunięcia wad przez Dostawcę zgodnie z § 7 ust. 2, oprócz kosztów naprawy lub wymiany, Dostawca 
zobowiązuje się zwrócić Suer Polska koszt robocizny i materiałów, włączając koszty ogólne poniesione w związku z 
usunięciem i/lub wymianą wadliwych towarów lub usług na wolne od wad.  

5. W przypadku wymiany wadliwych towarów przez Dostawcę, okres gwarancji biegnie od nowa od daty otrzymania 
towarów wolnych od wad.  

6. Dostawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonych towarów oraz odpowiedzialność w przypadku wystąpienia 
roszczeń odszkodowawczych osób trzecich wywołanych jakością dostarczonych towarów lub usług. Zobowiązanie 
powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy zła jakość towarów spowodowana jest przyczynami niezależnymi od Dostawcy.  

7. Dostawca zapewnia, że wszystkie towary dostarczone Suer Polska pod względem jakości, oznaczenia i zastosowania 
spełniają wymagania aktualnie obowiązujących polskich przepisów prawnych oraz odpowiednio przepisów 
obowiązujących w państwach należących do Wspólnoty Europejskiej i mogą być wprowadzone do obrotu bez ograniczeń. 

8. Zasady rozpatrywania reklamacji stosuje się odpowiednio w przypadku ujawnienia wad przez Klienta końcowego Suer 
Polska.   

9. Dostawca na wezwanie pisemne zwolni Suer Polska z roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności za 
produkt, jeżeli roszczenie Klienta końcowego zostanie zgłoszone w okresie rękojmi lub gwarancji i szkoda została 
spowodowana przez wadę dostarczonego przez Dostawcę towaru.  

 
§ 8. Prawo odstąpienia od umowy. 

 
Oprócz innych uprawnień wynikających z niniejszych warunków oraz przepisów powszechnie obowiązujących, Suer Polska 
zastrzega sobie prawo do odstąpienia zamówienia w całości lub w części bez jakichkolwiek kosztów lub odszkodowań, poprzez 
pisemne zawiadomienie w przypadku (i) niedotrzymania warunków zamówienia przez Dostawcę, (i) ogłoszenia upadłości 
Dostawcy. W przypadku całkowitego lub częściowego odstąpienia od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Suer 
Polska zastrzega sobie prawo domagania pokrycia przez Dostawcę powstałej z tego tytułu szkody.  
 

§ 9. Kary umowne. 
 

1. Oprócz wszelkich innych praw przysługujących Suer Polska wynikających z zamówienia lub przepisów prawa, w 
przypadku opóźnienia lub zwłoki w realizacji zamówienia liczonych od daty dostawy potwierdzonej i uznanej przez 
Dostawcę w zamówieniu, Suer Polska ma prawo naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości 
zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia.  

2. Suer Polska ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości zamówienia w przypadku odstąpienia od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.  



 

 

 

 
3. Suer Polska zastrzega sobie prawo do roszczeń o odszkodowanie przekraczające zastrzeżone kary umowne. 

 
§ 10. Siła wyższa. 

 
Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek naruszenie warunków lub opóźnienie w  realizacji zamówienia z powodu 
wystąpienia przyczyn leżących poza jej kontrolą i od niej niezależnych oraz powstałych bez jej winy czy zaniedbania (tzw. 
przypadek siły wyższej), pod warunkiem, iż bezzwłocznie zawiadomi ona stronę drugą na piśmie wskazując zdarzenie, które może 
doprowadzić do opóźnienia w dostawie towarów lub realizacji usług określonych w zamówieniu oraz określając spodziewany 
termin opóźnienia, jaki może wyniknąć z tego zdarzenia, oraz informując o działaniach podjętych w celu uniknięcia lub 
zminimalizowania takiego opóźnienia.  
 

§ 11. Prawo własności intelektualnej. 
 

Oprócz przypadków, gdy towary są produkowane lub usługi wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową dostarczoną przez 
Suer Polska, Dostawca pokryje wszelkie odszkodowania, koszty i roszczenia osób trzecich w sytuacji gdy produkcja, sprzedaż lub 
używanie towarów lub usług dostarczonych na mocy zamówienia narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej (patenty, 
znaki towarowe, prawa autorskie) osoby trzeciej. Po powiadomieniu przez Suer Polska o roszczeniu osoby trzeciej, Dostawca 
doprowadzi do zwolnienia Suer Polska z odpowiedzialności wobec osoby trzeciej.  
 

§ 12. Własność Kupującego. 
 

Materiał, oprzyrządowanie, sprzęt, model, rysunki, lub inne rzeczy dostarczone przez Suer Polska na rzecz Dostawcy lub 
zapłacone przez Suer Polska i wszystkie części składowe powyższych przedmiotów stanowią własność Kupującego. Dostawca 
obowiązany jest przedmioty te ubezpieczyć od wszelkich ryzyk związanych z utratą lub uszkodzeniem rzeczy, a nadto 
odpowiednio oznaczyć i utrzymywać w należytym stanie technicznym na swój koszt. Dostawca nie może korzystać z powyższych 
przedmiotów w żadnym innym celu niż realizacja zamówienia Suer Polska. Dostawca ponosi ryzyko utraty przedmiotów będących 
własnością Suer Polska. 
 

§ 13. Poufność. 
 

1. Wszystkie parametry, rysunki, projekty, dane produkcyjne, oraz wszelkie inne informacje ujawnione na rzecz Dostawcy 
przez Suer Polska w celu realizacji zamówienia mają charakter poufny i bez pisemnej zgody Suer Polska nie mogą być 
udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem poddostawców lub podwykonawców. W takim przypadku Dostawca 
zobowiązany jest zapewnić zachowanie poufności przez jego poddostawcę lub podwykonawcę zgodnie z niniejszymi 
warunkami. Przekazane Dostawcy informacje poufne pozostają własnością Suer Polska i nie będą używane w żadnym 
innym celu niż realizacja zamówienia i nie będą ujawnione jakimkolwiek osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej 
zgody Suer Polska.  

2. Dostawca bez wcześniejszej pisemnej zgody Suer Polska nie ujawni żadnych informacji dotyczących niniejszego 
zamówienia lub jakichkolwiek informacji związanych z Suer Polska ,ani nie wykorzysta nazwy Suer Polska do 
jakichkolwiek celów reklamowych. 

 
§ 14. Postanowienia końcowe. 

 
1. Nieważność, w całości lub w części, jakiegokolwiek postanowienia niniejszych warunków nie wpływa na ważność 

pozostałych przepisów. 
2.  



 

 

 

 
3. Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć na tle wykonania zamówień rozstrzygać będą Sądy Powszechne właściwe 

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Suer Polska. 
4.  

 
5. Jakakolwiek cesja praw i należności przysługująca Dostawcy wobec Suer Polska wymaga zgody Suer Polska pod 

rygorem nieważności.  
6. Wykonanie zamówienia będzie rozumiane, interpretowane i regulowane przez przepisy prawa polskiego. Wyłącza się 

zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Umów o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. 
 
 


