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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Krosglass S.A. General Terms and Conditions for Purchase of
Goods and Services and Quality Requirements
1. General Provisions
1.1 General Terms and Conditions of Purchase determine
the method of cooperation between Krosglass S.A.
and its Suppliers and apply in the case of purchase by
Krosglass S.A. goods and services by placing orders.
1.2 Acceptance for the order should be confirmed in
writing by the Supplier within 3 working days. Written
confirmation is considered to be a paper document
sent by the Supplier to the address Krosglass S.A. or email
sent
to
the
email
address
at
zakupy@krosglass.com.pl. Confirmation of the Order
is tantamount to acceptance of these GTC.
1.3 The Supplier may not assign the execution of the
order to third parties without the consent of the
Recipient.
1.4 Prices given in the Order are fixed and are not subject
to change.
1.5 Krosglass S.A. no general terms, cooperation, sales,
clauses, exclusions from the Supplier are binding,
unless Krosglass S.A. agree to their use in writing or by
e-mail.
2. Delivery dates, deliveries, quality requirements
2.1 Delivery dates are terms established between
Krosglass S.A. and the Supplier and are specified in the
order. The supplier is obliged to meet the delivery
dates specified between the parties.
2.2 The Ordering Party reserves the right to withdraw
from all or part of the unrealized order on the date
specified in the order without the obligation to pay
any damages. At the same time, the Ordering Party
reserves the right to claim compensation from the
Supplier for improper performance of the contract on
general terms set out in the Civil Code and
reimbursement of costs incurred for substitute
performance of the contract.
2.3 Deliveries will be made by the Supplier on the basis of
the Order, which contains the specification of the
ordered goods/services and the terms of performing
the Order.
2.4 In the case of orders for glass raw materials, the
Supplier will perform deliveries in accordance with
the Technical Requirements Card presented to him by
Krosglass S.A. The supplier is obliged to attach a
product quality certificate to each delivery. In the case
of deliveries carried out in tank trucks, the supplier is
obliged to attach to each delivery a cleaning
certificate for the tanker.
2.5 In the case of orders for chemical raw materials, the
Supplier will perform deliveries in accordance with
the Material Safety Data Sheet for the product. The
supplier is obliged to attach a product quality
certificate to each delivery. In the case of deliveries
carried out in tank trucks, the supplier is obliged to
attach to each delivery a cleaning certificate for the
tanker.
2.6 The Supplier undertakes to allow the designated
representatives of the Recipient to have access to
examine and verify the production methods used and
the quality control.
2.7 Delivering goods or paying for it is not synonymous
with qualitative acceptance.
2.8 An order is deemed completed when the
service/goods delivered to the Recipient will be
appropriate in terms of time, quality, quantity and
price.

3. Invoicing, payments
3.1 VAT invoices should be issued in accordance with
applicable laws and contain in the order no. Krosglass
S.A., which is placed on the order form.
3.2 The supplier undertakes to issue and deliver to
Krosglass VAT invoices within 7 business days from
the date of delivery of the goods/services. Invoices
should be delivered in paper version to the address of
the ordering party or in an electronic version to the email address faktury@krosglass.com.pl.
3.3 The recipient will make the payment after receiving
the original invoice in the time set by the parties,
which is indicated in the Order, counting from the
date of its receipt.
4. Warranty
4.1 The supplier guarantees that the goods delivered
under the general conditions of purchase are in
accordance with the conditions agreed between the
parties and any designs approved by Krosglass S.A.
and are free from physical and legal defects,
materials, workmanship, production and design (to
the extent that the supplier, its employees, agents,
contractors and/or seller are responsible for the
design) and will be suitable for the applications for
which it is intended.
4.2 The warranty terms result from the applicable law,
unless otherwise agreed with the Supplier.
4.3 In case the goods do not meet the requirements
specified in point 4.1, Krosglass S.A. he will have the
right to demand immediate repair or delivery of goods
free from defects.
4.4 If the defective goods can not be repaired or
exchanged for free from defects without delay, or if
there is a risk of disruptions in the production of
Krosglass S.A. or disruptions in deliveries performed
by Krosglass S.A., Krosglass will have the right, without
the consent of the Supplier and at its expense, to
make necessary repairs or to cancel in whole or in part
the purchase of goods that Krosglass S.A. considers it
unhelpful due to a defect or shortage, and to make
substitute purchases from another supplier (s).
5. Final provisions
5.1 GTC are communicated to suppliers by placing them
on the website http://krosglass.pl/materialy-dopobrania.html.
5.2 All disputes between the Parties shall be settled by a
common court competent for the registered office of
Krosglass S.A. Disputes will be settled according to
Polish law (substantive and procedural).
5.3 In matters not covered by these GTC, the provisions
of the Civil Code shall apply.
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