Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług oraz Wymagania
Jakościowe obowiązujące w Krosglass S.A.

1. Postanowienia ogólne
1.1 Ogólne Warunki Zakupu określają sposób współpracy
między firmą Krosglass S.A. a jej Dostawcami i mają
zastosowanie w przypadku kupna przez Krosglass S.A.
towarów i usług w drodze składanych Zamówień.
1.2 Przyjęcie do realizacji zamówienia powinno być
pisemnie potwierdzone przez Dostawcę w terminie 3
dni roboczych. Za pisemne potwierdzenie uznaje się
dokument papierowy przesłany przez Dostawcę na
adres Krosglass S.A. lub e-mail przesłany na adres
poczty elektronicznej zakupy@krosglass.com.pl.
Potwierdzenie Zamówienia jest jednoznaczne z
akceptacją niniejszych OWZ.
1.3 Dostawca nie może scedować wykonania zamówienia
na osoby trzecie bez zgody Odbiorcy.
1.4 Ceny podane za Zamówieniu są stałe i nie podlegają
zmianom.
1.5 Krosglass S.A. nie wiążą żadne ogólne warunki
handlowe,
współpracy,
sprzedaży,
klauzule,
wyłączenia pochodzące od Dostawcy, chyba że
Krosglass S.A. wyrazi zgodę na ich zastosowanie na
piśmie lub pocztą elektroniczną.
2. Terminy dostaw, dostawy, wymagania jakościowe
2.1 Terminy dostaw są terminami ustalonymi między
Krosglass S.A. a Dostawcą i są określone w
zamówieniu. Dostawca jest zobowiązany do
wywiązania się z określonych między stronami
terminów dostawy.
2.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od
całości lub części zamówienia niezrealizowanego w
terminie określonym w zamówieniu bez obowiązku
zapłaty jakichkolwiek odszkodowań. Jednocześnie
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od
Dostawcy odszkodowania z tytułu nienależytego
wykonania zamówienia na zasadach ogólnych
określonych w Kodeksie Cywilnym oraz zwrotu
kosztów poniesionych z tytułu zastępczego
wykonania zamówienia.
2.3 Dostawy będą realizowane przez Dostawcę na
podstawie Zamówienia, w którym zawarta jest
specyfikacja zamawianego towaru/usługi i warunki
wykonania Zmówienia.
2.4 W przypadku zamówień na surowce szklarskie
Dostawca będzie realizował dostawy zgodnie z Kartą
Wymagań Technicznych przedstawioną mu przez
Krosglass S.A. Dostawca jest zobowiązany dołączyć do
każdej dostawy certyfikat jakości produktu. W
przypadku dostaw realizowanych w samochodach
cysternach dostawca jest zobowiązany dołączyć do
każdej dostawy atest/certyfikat mycia cysterny.
2.5 W przypadku zamówień na surowce chemiczne
Dostawca będzie realizował dostawy zgodnie z Kartą
Charakterystyki danego produktu. Dostawca jest
zobowiązany dołączyć do każdej dostawy certyfikat
jakości produktu. W przypadku dostaw realizowanych
w samochodach cysternach dostawca jest
zobowiązany dołączyć do każdej dostawy
atest/certyfikat mycia cysterny.
2.6 Dostawca zobowiązuje się zezwolić wyznaczonym
przedstawicielom Odbiorcy na dostęp do zbadania i
sprawdzenia stosowanych metod produkcji i kontroli
jakości.
2.7 Dostarczenie towaru lub zapłata za niego nie jest
jednoznaczna z odbiorem jakościowym.
2.8 Zamówienie uważa się za zrealizowane, gdy
usługa/towar dostarczony do Odbiorcy będzie
właściwy pod względem terminu, jakości, ilości i ceny.

3. Fakturowanie, płatności
3.1 Faktury VAT powinny być wystawiane zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i
zawierać w treści nr zamówienia Krosglass S.A., który
jest umieszczany na formularzu zamówienia.
3.2 Dostawca zobowiązuje się do wystawienia i
dostarczenia do Krosglass S.A. Faktury VAT w terminie
do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia
towaru/usługi. Faktury powinny zostać dostarczone w
wersji papierowej na adres zamawiającego lub w
wersji
elektronicznej
na
adres
e-mail
faktury@krosglass.com.pl.
3.3 Odbiorca dokona płatności po otrzymaniu oryginału
faktury w ustalonym przez strony terminie, który
wskazany jest na Zamówieniu, licząc od daty jej
otrzymania.
4. Gwarancja
4.1 Dostawca gwarantuje, że towar dostarczony na
podstawie ogólnych warunków zakupu jest zgodny z
ustalonymi między stronami warunkami oraz
wszelkimi wzorami zatwierdzonymi przez Krosglass
S.A. i jest wolny od wad fizycznych i prawnych, w
materiałach, wykonaniu, produkcji i projektowaniu (w
zakresie, jakim Dostawca, jego pracownicy, agenci,
wykonawcy
i/lub
sprzedający
ponoszą
odpowiedzialność za projekt) i będzie odpowiedni do
zastosowań, do których jest przewidziany.
4.2 Terminy gwarancji wynikają z obowiązujących
przepisów prawa, chyba że zostaną ustalane inaczej z
Dostawcą.
4.3 W przypadku, gdy towar nie spełnia wymagań
określonych w pkt 4.1, Krosglass S.A. będzie miał
prawo domagać się bezzwłocznego naprawienia lub
dostarczenia towaru wolnego od wad.
4.4 Jeżeli wadliwy towar nie może zostać bezzwłocznie
naprawiony lub wymieniony na wolny od wad, lub
jeżeli wystąpi ryzyko zakłóceń w produkcji Krosglass
S.A. lub zakłóceń w dostawach realizowanych przez
Krosglass S.A., spółka Krosglass będzie miała prawo,
bez uzyskania zgody Dostawcy i na jego koszt, do
wykonania niezbędnych napraw albo anulowania w
całości lub w części zakupu towarów, które Krosglass
S.A. uzna za nieprzydatne z powodu wady lub braków,
a także do dokonania zakupów zastępczych od
innego(ych) dostawcy(ów).
5. Postanowienia końcowe
5.1 OWZ są podawane do wiadomości dostawców
poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej
http://krosglass.pl/materialy-do-pobrania.html.
Podany link jest również umieszczany na każdym
Zamówieniu generowanym przez Krosglass S.A.
5.2 Wszelkie spory między Stronami rozstrzygał będzie
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
spółki Krosglass S.A. Spory rozstrzygane będą według
prawa polskiego (materialnego i procesowego).
5.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU
zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
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