OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU SIGMA S.A.
1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) SIGMA S.A.
mają zastosowanie do zakupu przez SIGMA Spółka
Akcyjna z siedzibą w miejscowości Barak 6, 21-002
Jastków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w
Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
pod
numerem KRS
0000028577,
NIP:
713-104-57-97,
REGON:
430682044,
kapitał zakładowy w wysokości 504.000,00 PLN
w całości opłacony (SIGMA S.A.), towarów i/lub usług,
od kontrahentów zawierających te umowy wyłącznie w
celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez nich
działalnością gospodarczą (Kontrahent) - chyba że
Strony wyraźnie wyłączą ich obowiązywanie w całości
lub w części. Wszelkie uzgodnione pomiędzy Stronami
odstępstwa od OWZ wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. OWZ są warunkami wyłącznie obowiązującymi.
Wyklucza się stosowanie warunków handlowych
Kontrahenta sprzecznych lub odbiegających od OWZ
SIGMA S.A.
3. Ilekroć w OWZ mowa jest o towarze, należy przez to
rozumieć także usługi dostarczane na zamówienie
SIGMA S.A. przez Kontrahenta.
4. Niniejsze OWZ dostarczane są Kontrahentowi wraz z
zamówieniem, a ponadto są dostępne na stronie
internetowej pod adresem www.sigmasa.pl.
5. Każdą dostawę zamówionego przez SIGMA S.A. towaru
lub termin wykonania usługi należy uzgodnić z Działem
Logistyki SIGMA S.A. najpóźniej na 2 dni przed
planowaną dostawą lub realizacją usługi:
tel. +48 81 502 33 50, 52, 54; fax. +48 81 502 33 32
lub e-mail: logistyka@sigmasa.pl.
6. SIGMA S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
dostawy towaru i/lub realizacji usługi w razie zaistnienia
okoliczności niezależnych od SIGMA S.A., których nie
można było przewidzieć w dacie ustalania terminu
zgodnie z postanowieniami pkt. 5.
7. Dostarczony towar winien być jasno i czytelnie
oznakowany.
Kontrahent
zapewni
właściwe
opakowanie towaru i takie warunki transportu, by nie
dopuścić do jego uszkodzenia, pogorszenia jakości lub
utraty. Kontrahent ponosi ryzyko uszkodzenia,
pogorszenia jakości i utraty towaru w trakcie załadunku,
transportu i rozładunku – a jeżeli w zakres jego
obowiązków zgodnie z zamówieniem wchodzi także
rozładunek, rozpakowanie, montaż, uruchomienie,
instalacja lub przetransportowanie towaru z miejsca
rozładunku do miejsca wskazanego przez SIGMA S.A.
- Kontrahent ponosi powyższe ryzyko aż do
zakończenia realizacji powyższych obowiązków.
8. Wraz z towarem należy dostarczyć:
a) prawidłowo wystawioną fakturę VAT (wraz ze
wskazanym numerem zamówienia) - w każdym
przypadku;

*b)

dokument WZ / Protokół wykonania usługi
(z numerem rysunku/oznaczeniem towaru) –
w zależności od towaru/usługi;
*c) zaświadczenie fabryczne/ świadectwo gwarancyjne/
instrukcję
obsługi/
Deklaracja
zgodności/
świadectwo zgodności/ Certyfikat Atex, Świadectwo
jakości - w zależności od towaru/usługi;
*d) Świadectwo odbioru 3.1. - na materiały hutnicze.
9. Jedna faktura i jeden dokument WZ mogą być
wystawione tylko do jednego zamówienia (nie
dopuszcza się wystawiania faktur i dokumentów WZ
zbiorczych).
10. SIGMA S.A. może odmówić przyjęcia towaru w razie
jego niezgodności ze złożonym zamówieniem,
dokumentacją, w przypadku stwierdzenia wad
jakościowych lub ilościowych, a także niekompletności
przekazanej dokumentacji, o której mowa w pkt. 8.
11. Własność zakupionego towaru przechodzi na SIGMA
S.A. z chwilą jego wydania.
12. Termin płatności za towar i/lub usługę będzie liczony od
daty doręczenia SIGMA S.A. odpowiednich, prawidłowo
wystawionych dokumentów, o których mowa w pkt. 8.
13. Warunkiem dokonania płatności jest dostarczenie
niewadliwego towaru i/lub wykonanie usługi zgodnie
z zamówieniem. Przedpłata możliwa jest jedynie
po ustanowieniu na rzecz SIGMA S.A. zabezpieczenia
zwrotu płatności do wysokości żądanej przedpłaty
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
o treści zatwierdzonej przez SIGMA S.A. Treść
gwarancji nie może w jakikolwiek sposób ograniczać
praw
SIGMA
S.A.
do zaspokojenia
się
z
przedmiotowych gwarancji, w tym w szczególności (ale
nie tylko) nie może przewidywać obowiązku wykazania
bezsporności roszczeń SIGMA S.A. w stosunku do
Kontrahenta, wystąpienia na drogę postępowania
sądowego lub przedłożenia orzeczenia sądowego
(prawomocnego lub nieprawomocnego), wystąpienia
z wezwaniem do zapłaty za pośrednictwem podmiotu
innego niż bank i tym podobnych.
14. Kontrahent nie może dokonać bez pisemnej zgody
SIGMA S.A. cesji praw wynikających z zawartej umowy
sprzedaży towarów i/lub usług na rzecz osób trzecich.
15. W razie przekazania Kontrahentowi przez SIGMA S.A.
jakiejkolwiek dokumentacji, know-how, projektów
i innych informacji lub materiałów niezbędnych do
realizacji zamówienia, a stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa lub mających charakter informacji
poufnych (Informacje poufne), Kontrahent może
korzystać z przekazanej wiedzy tylko i wyłącznie w celu
wykonania realizacji zamówienia i wykonania zawartej
pomiędzy Stronami umowy. Kontrahent nie ma prawa
ujawniania
i
przekazywania
osobom
trzecim
jakichkolwiek Informacji poufnych, bez zgody SIGMA
S.A., oraz zobowiązuje się do zachowania Informacji
poufnych w tajemnicy i podejmowania wszelkich
środków
mających
na
celu
zapewnienie
bezpieczeństwa Informacji poufnych.
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16. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa
powyżej, obowiązuje bezterminowo. Wykonanie lub
zakończenie w inny sposób stosunku prawnego między
Stronami nie powoduje ustania zobowiązań w zakresie
Informacji poufnych. Kontrahent zobowiązany jest do
zapobiegania ujawnieniu Informacji poufnych przez
aktualnych
i
przyszłych
pracowników,
współpracowników, wspólników, jak również po
zakończeniu
przez
te
osoby
współpracy
z
Kontrahentem.
17. Udostępnienie w jakikolwiek sposób dokumentacji
przekazanej przez SIGMA S.A. osobom trzecim nie
biorącym udziału w realizacji zamówienia lub ujawnienie
Informacji poufnych bez pisemnej zgody SIGMA S.A.
wbrew wskazanemu w pkt. 15 i 16 zobowiązaniu do
zachowania poufności będzie skutkować obowiązkiem
zapłacenia kary umownej w wysokości 50.000,00 zł.
18. SIGMA S.A. wdrożyła i przestrzega obowiązujących
standardów ochrony danych osobowych, w tym w
szczególności
stosuje
wszelkie
niezbędne
organizacyjne i techniczne środki ochrony danych
osobowych – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119,
str. 1) oraz pozostałymi obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
19. W razie uchybienia terminowi dostawy towaru SIGMA
S.A. przysługuje prawo naliczenia kary umownej w
wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień
opóźnienia względem terminu realizacji określonego w
zamówieniu.
20. W przypadku opóźnienia w dostawie towaru powyżej 10
dni SIGMA S.A. przysługuje prawo bezspornego
odstąpienia od realizacji zamówienia bez obowiązku
zapłaty Kontrahentowi odszkodowania. W takiej
sytuacji, SIGMA S.A. przysługuje także prawo do
dochodzenia zapłaty kary umownej w wysokości 10%
wartości zamówienia.
21. Kontrahent zobowiązuje się do udzielenia SIGMA S.A.
co najmniej 24-miesięcznej gwarancji jakości na
dostarczony towar i/lub wykonane usługi. Wszelkie
wady
materiałowe,
jakościowe,
ilościowe
i wydajnościowe powstałe z przyczyn niezależnych od
SIGMA S.A. Kontrahent zobowiązuje się usunąć w
terminie do 5 dni od dnia ich zgłoszenia przez SIGMA
S.A. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 24
godziny od zgłoszenia awarii.
22. W szczególnych przypadkach Strony uzgodnią inny
termin realizacji naprawy.
23. Jeżeli Kontrahent nie zrealizuje obowiązków ciążących
na nim w ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w
pkt. 21 – SIGMA S.A. ma prawo usunąć stwierdzone
wady samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie
trzeciej – na koszt i ryzyko Kontrahenta, bez
uprzedniego ponownego wezwania do usunięcia wad i

usterek. Nie narusza to uprawnienia SIGMA S.A. do
naliczenia kar umownych zgodnie z pkt. 24.
24. W razie uchybienia wskazanemu w pkt. 21 (lub
ustalonemu zgodnie z pkt. 22) terminowi wykonania
napraw gwarancyjnych SIGMA S.A. przysługuje prawo
naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości
zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
25. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości SIGMA S.A.
może dochodzić roszczeń z rękojmi na podstawie
przepisów kodeksu cywilnego – przy czym wyłącza się
stosowanie przepisu art. 563 §1 kodeksu cywilnego.
26. Kary umowne mogą być naliczone z różnych tytułów
łącznie, za wyjątkiem kary zastrzeżonej na wypadek
odstąpienia przez SIGMA S.A. od umowy z przyczyn
leżących po stronie Kontrahenta.
27. SIGMA S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia od
Kontrahenta odszkodowania na zasadach ogólnych,
jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżone kary umowne.
28. SIGMA
S.A.
przysługuje
prawo
potrącenia
przysługującego jej względem Kontrahenta roszczenia
z tytułu naliczonych kar umownych z wierzytelnościami
Kontrahenta z tytułu płatności za dostarczony towar i/lub
zrealizowaną usługę.
29. Przyjmuje się, że przystąpienie do realizacji złożonego
przez SIGMA S.A. zamówienia oznacza akceptację
niniejszych OWZ i przyjęcie ich przez Kontrahenta bez
zastrzeżeń.
30. Wszelkie zmiany warunków zamówienia wymagają
akceptacji każdej ze Stron, wyrażonej w formie przyjętej
przez Strony do złożenia danego zamówienia.
31. Wszelkie zmiany OWZ wywierają skutek na przyszłość
– tylko względem zamówień oraz umów zawartych po
ich dokonaniu.
32. OWZ oraz zawarte na ich podstawie umowy podlegają
prawu polskiemu.
33. W sprawach nieuregulowanych w OWZ lub umowie
zastosowanie
mają
przepisy
powszechnie
obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego.
34. W razie sporu pomiędzy SIGMA S.A. a kontrahentem,
powstałego w związku z zastosowaniem OWZ oraz
realizacją zamówień i umów zawartych na ich
podstawie, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia
będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby SIGMA
S.A.
35. W przypadku sprzeczności między OWZ a zawartą
umową, pierwszeństwo maja zapisy umowy.
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