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1.

Zakres zastosowania

1.1.

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów oraz/lub Usług mają zastosowanie dla wszystkich
transakcji zakupu narzędzi, maszyn lub sprzętu, części, surowców, innych materiałów lub usług
(dalej „Zaopatrzenie”), zrealizowanych przez Plast-Met, o ile nie określono inaczej w Zamówieniu
lub Potwierdzeniu zamówienia.

1.2.

Stosunek prawny między dostawcą, a Plast-Met podlega wyłącznie Ogólnym Warunkom Zakupu
Towarów oraz/lub Usług.

1.3.

Kupujący może zmienić niniejsze warunki w zakresie przyszłych Zamówień w dowolny momencie
poprzez aktualizację warunków na swojej stronie internetowej: http://www.plast-met.com oraz
poinformowanie dostawcy, a zaktualizowane warunki mają zastosowanie dla wszystkich Zamówień
oraz dostaw.

1.4.

Potwierdzając odbiór niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu Towarów oraz/lub Usług bez
zastrzeżeń, lub realizując nasze Zamówienie bez zastrzeżeń, dostawca potwierdza ich zastosowanie
dla zakupu towarów oraz/lub usług. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów oraz/lub Usług
mają pierwszeństwo nad warunkami sprzedaży Dostawcy. Bezwarunkowe przyjęcie towarów lub
usług lub płatność ze strony Plast-Met w żadnym wypadku nie będzie stanowić akceptacji Warunków
Dostawcy.

1.5.

Potwierdzenie niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu Towarów oraz/lub Usług automatycznie
oznacza, że Dostawca zobowiązuje się stosować do systemu produkcji oraz jakości Plast-Met, a także
innych procedur kontroli jakości, które mogą zostać wdrożone w czasie realizacji Zamówienia.

2.

Definicje

2.1.

Poniższe terminy mają znaczenie określone poniżej:

Filia/oddział:

podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, jest kontrolowany lub jest
wspólnie pod kontrolą ze Stroną;

Umowa:

pisemna umowa oraz/lub Zamówienie dot. zakupu Towarów oraz/lub Usług przez PlastMet od Dostawcy, w tym inne dokumenty przekazane przez Klienta, ale bez ograniczeń
do specyfikacji;

Klient

oznacza OEM (jak określono poniżej), dostawcę pierwszego szczebla, lub nabywcę, dla
którego Kupujący dostarcza Produkty.

Dokumentacja

rysunki, specyfikacje, listy wymagań itd. należące do Plast-Met.

Sprzęt

wszystkie matryce, narzędzia oraz inny sprzęt przekazany przez Plast-Met w zakresie

Zaopatrzenia.

Prognoza

Niewiążące dane od naszej Spółki dotyczące przyszłego zapotrzebowanie dla Produkty
Kontraktowe, które zasadniczo opierają się o dane dot. zapotrzebowania przesłane przez
naszych Klientów.
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towary dostarczone przez Dostawcę zgodnie z Umową oraz/lub wszystkie narzędzia,
maszyny lub sprzęt, części, surowce, inne materiały, dokumenty lub inne przedmioty
dostarczane będące wynikiem Usług świadczonych przez Dostawcę w ramach Umowy,
w dowolnej formie lub nośniku, w tym ale nie ograniczając się do danych, schematów,
rysunków, raportów oraz specyfikacji;

Towary:

Potwierdzenie zamówienia

Potwierdzenie oferty Dostawcy przez Plast-Met

OEM

oznacza producenta sprzętu oryginalnego, tj. producenta samochodu

Zamówienie:

zlecenie Plast-Met wydane dla Dostawcy na zakup Towarów oraz/lub Usług;

Strona:

Plast-Met lub Dostawca, łącznie Strony;

Usługi:

usługi świadczone przez Dostawcę zgodnie z

Dostawca:

strona dostarczająca Towary oraz/lub świadcząca Usługi dla Plast-Met;

Zaopatrzenie:

dostarczane Towary oraz/lub świadczone Usługi;

;

3.

Zamówienie; Umowa; Potwierdzenie Ogólnych Warunków Zakupu Towarów oraz/lub Usług

3.1.

Zamówienie wraz z Potwierdzeniem zamówienia oraz wszystkimi podpisanymi umowami przez
strony, uzupełnieniami, załącznikami oraz aneksami stanowi całość umowy między dostawcą,
a Plast-Met i może zostać zmienione wyłącznie na piśmie.

3.2.

Potwierdzenie zamówienia stanowi potwierdzenie oferty Dostawcy przez Plast-Met. Potwierdzenie
podpisywane jest przez Plast-Met oraz Dostawcę. W oparciu o Potwierdzenie, Dostawca jest
zobowiązany dostarczać pewne Towary przez określone okres czasu.

3.3.

W oparciu o Potwierdzenie, Plast-Met prześle Dostawcy zlecenia zakupu celem zawarcia wiążącej
umowy na określoną liczbę Towarów.

3.4.

Po otrzymaniu oferty, Plast-Met może wg własnego uznania skierować Potwierdzenie do Dostawcy,
lub bezpośrednio przekazać Dostawcy Zlecenie zakupu związane z określonym zakupem Towarów.

3.5.

Dostawy zawsze podlegają Zleceniu zakupu. Zamówienie należy złożyć poprzez e-mail, faks lub
w inny ustalony sposób drogą elektroniczną.

3.6.

Umowę uznaję się za zawartą w momencie podpisania Potwierdzenia przez Strony lub jeśli Dostawca
prześle potwierdzenie Zamówienia Plast-Met faksem lub listownie w ciągu dziesięciu (7)dni
kalendarzowych od momentu przesłania Zlecenia zakupu.

3.7.

Plast-Met ma prawo unieważnić Zamówienie na piśmie bez podania przyczyny i w dowolnym
momencie przed odbiorem potwierdzenia Zamówienia. Terminowe unieważnienie nie będzie
stanowić podstawy do roszczeń po stronie Dostawcy w zakresie zadośćuczynienia lub
odszkodowania wyrównawczego.
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3.8.

Plast-Met zachowuje prawo do wprowadzania zmian technicznych w zakresie rysunków,
specyfikacji, próbek lub opisów Zaopatrzenia na podstawie własnych wyników, zapotrzebowania
klienta lub zmian rynkowych. Dostawca niezwłocznie wprowadzi wymaganą zmianę. Jeśli zmiana
ta prowadzić będzie do wzrostu lub spadku ceny jednostkowej lub kosztu próbek, narzędzi lub innych
wydatków, lub zmiany czasu realizacji, strony wspólnie ustalą stosowne rozwiązanie. W przypadku
wzrostu, Dostawca ma obowiązek poinformować Plast-Met o tym fakcie bez zbędnej zwłoki.

4.

Czas trwania produkcji

4.1.

Z uwzględnieniem praw stron do rozwiązania umowy, umowa pozostaje wiążąca dla stron przez cały
czas trwania produkcji programowej pojazdu OEM, a zarówno kupujący jak i dostawca wyrażają
zgodę na podjęcie ryzyka, że produkcja programowa pojazdu można zostać anulowana lub
przedłużona przez OEM.

5.

Możliwości produkcyjne, elastyczność oraz plany dotyczące ilości

5.1.

Wszelkie szacunki, prognozy lub plany dot. objętości lub ilości Towarów dostarczanych przez PlastMet pozostają niewiążące, o ile nie wyrażono wyraźnej, pisemnej zgody. Szacunki przekazywane są
wyłącznie do celów informacyjnych i opierają się na szeregu czynników ekonomicznych i
biznesowych, zmiennych oraz założeniach, a niektóre lub wszystkie z nich mogą zmieniać się na
przestrzeni czasu, w tym ale nie ograniczając się do zmian wymogów Klienta. Plast-Met nie ponosi
odpowiedzialności za dokładność lub kompletność powyższych Prognoz.

5.2.

Dostawca ma obowiązek niezwłocznie przeanalizować Prognozy oraz przekazać pisemne
powiadomienie jeśli nie jest w stanie dostarczyć podanych ilości. Dostawca związany jest
zapewnieniem o możliwości dostarczenia powyższych jeśli nie przedstawił żadnych uwag co do
Prognozy w ciągu pięciu (5) dni roboczych od momentu odbioru powyższej. Minimalne ilości
określone przez Dostawcę pozostają bez zmian i wciąż są wiążące.

5.3.

Dostawca ma obowiązek zorganizować produkcję Towarów w taki sposób, aby mógł dostosować się
do zmian zapotrzebowania na Towary. Każda strona umowy ponosi koszty wynikające z takich
zmian we własnym zakresie.

5.4.

Jeśli Klient zwiększy produkcję pojazdów, dla których przeznaczono części, Dostawca zobowiązuje
się pokryć dodatkowe zapotrzebowanie Plast-Met na Towary w cenie określonej w Potwierdzeniu
lub Zamówieniu. Jeśli zapotrzebowanie przekracza granice elastyczności ustalone w Potwierdzeniu
i konieczne są inwestycje w zakresie dodatkowego zapotrzebowania, Strony umowy podpiszą
pisemną umowę w zakresie dodatkowych kosztów.

5.5.

Plast-Met zachowuje poniższe prawo - przy wyłączeniu wszelkiej odpowiedzialności - jeśli Klient
ograniczy lub całkowicie zaprzestanie produkcji pojazdów, dla których przeznaczono Towary:
•

W przypadku ograniczenia zapotrzebowania na Towary, Plast-Met będzie miał prawo
dostosować objętość dostaw bez dodatkowych kosztów.

•

W przypadku zaprzestania produkcji, umowę z Dostawcą można rozwiązać z uzasadnionych
przyczyn.
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6.

Opakowanie oraz dokumenty wysyłkowe

6.1.

Dostawca właściwie zapakuje, oznaczy, opatrzy etykietą oraz wyśle Zaopatrzenie w celu uniknięcia
uszkodzeń podczas transportu oraz przekaże kupującemu niezbędne dokumenty. Dostawca zobowiązuje
się dostarczyć elementy Zaopatrzenia w opakowaniu odpowiednim dla rodzaju Zaopatrzenia, sposobu
wysyłki oraz sposobu ich przechowywania, tak aby mogły być dostarczone w idealnym stanie.

6.2.

Dostawca ma świadomość, iż po zewnętrznej stronie każdego opakowania powinna znaleźć się czytelna
informacja zgodna z przepisami dot. wysyłki, a także wszelkie instrukcje odnośnie warunków
szczególnego przechowywania, a samo opakowanie powinno zawierać numer zamówienia, numer partii,
szczegółową nazwę Dostawy, szczegółowe nazwy oraz adresy nadawcy oraz odbiorcy, dostarczoną ilość.

6.3.

Dostawca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia elementów Zaopatrzenia
(pęknięcia, braki, częściowe uszkodzenia, itd.) wynikające z użycia niewłaściwego lub
niepoprawnego opakowania.

7.

Dostawa

7.1.

Wiążący jest czas oraz ilość ustalona w ramach Zamówienia lub Potwierdzenia, a także terminy
i warunki dostawy w Zamówieniu lub Potwierdzeniu. Czynnikiem decydującym o terminowej
dostawie będzie dzień, w którym Towary zostaną odebrane w miejscu dostawy (miejsce realizacji)
ustalonym z lub wyznaczonym przez Plast-Met w Potwierdzeniu lub Zamówieniu. W przypadku
niedotrzymania ustalonych terminów dostawy, dostawa zostanie uznana za opóźnioną.
Plast-Met ma obowiązek zatwierdzić pewną ilość Towarów wyłącznie gdy Plast-Met uzna daną ilość za
wiążącą w Zamówieniu lub Potwierdzeniu. Wszystkie pozostałe specyfikacje Plast-Met dot. ilości należy
rozumieć jako Prognozy i nie stanowią one zobowiązania do potwierdzenia. Ma to wszczególności
zastosowanie dla ilości podanych w Potwierdzeniu. W razie wątpliwości, Prognozy dotyczyć będą
ostatnio zatwierdzonej wersji Towarów.

7.2.

Jeśli Dostawca nie będzie stosować się do Zamówienia, Potwierdzenia, Dokumentacji, dnia dostawy
lub jeśli dostawa nie będzie kompletna, Plast-Met zachowuje prawo do odmowy przyjęcia
Zaopatrzenia.

7.3.

Dostawa, która została odrzucona zostanie zwrócona Dostawcy na jego koszt i ryzyko.

7.4.

Częściowe dostawy lub przedwczesne dostawy nie są akceptowalne, o ile Plast-Met wyraźnie nie
ustalił inaczej na piśmie. Koszt częściowej lub przedwczesnej dostawy pokrywa Dostawca.

7.5.

Zatwierdzenie spóźnionej dostawy bez zastrzeżeń nie stanowi zrzeczenia się roszczeń, do których
Plast-Met ma prawo z tytułu opóźnienia.

7.6.

Dostawca podejmuje ryzyko realizacji dostawy do momentu zatwierdzenia przez Plast-Met lub jego
przedstawiciela w miejscu, do którego towary mają być dostarczone zgodnie z Zamówieniem lub
Potwierdzeniem.
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7.7.

Plast-Met zachowuje prawo do zmiany terminów realizacji w dowolnym momencie. Dostawca może
jedynie nie zgodzić się na zmianę z uzasadnionych przyczyn. Jeśli Dostawca nie zgłosi obiekcji co
do zmiany niezwłocznie, należy uznać, że zmiana jest potwierdzona.

7.8.

Bez względu na Zamówienie czy Potwierdzenie, Dostawca ma obowiązek posiadania zapasów
Towarów w ilości o trzydzieści (30) procent większej niż podano w Zamówieniu lub Potwierdzeniu.

7.9.

Plast-Met ma prawo skontrolować Zaopatrzenie. Kontrola powinna odbyć się wyłącznie w zakresie
zewnętrznych wad oraz/lub nieprawidłowości materialnych lub dot. jakości towarów. Plast-Met
niezwłocznie powiadomi o identyfikacji takich wad. Powiadomienie o innych wadach zostanie
przekazane niezwłocznie po ich wykryciu w ramach codziennej pracy. Dostawca zrzeka się uwag w
przypadku późnego powiadomienia.

8.

Kary umowne

8.1.

Jeśli Dostawca w pełni nie wywiąże się ze swoich zobowiązań na czas, zapłaci na rzecz Plast-Met
karę umowną w wysokości 0.5% łącznej kwoty za każdy rozpoczęty tydzień, ale nie więcej niż 5%
łącznej kwoty. Plast-Met ma prawo potrącić wartość roszczenia dot. kary umownej względem
roszczenia Dostawcy o płatność za realizację.
Zapłata kary umownej oraz odsetek z tytułu opóźnienia nie wpływa na prawo Plast-Met do
zadośćuczynienia za większe szkody. Zobowiązanie do płatności kary umownej nie traci ważności
wraz z umową.

8.2.

9.

Jakość Towarów

9.1.

Dostawca wdroży system zapewnienia jakości zgodnie z najnowszymi standardami w przemyśle
motoryzacyjnym, w tym ale nie ograniczając się do świadectwa jakości IATF16949:2016,
świadectwa BHP OHSAS 18001, a także poświadczenia środowiskowego ISO 14001, w tym
rejestracji. Dostawca zobowiązuje się spełnić wszystkie wymogi Procesu Zatwierdzania Części do
Produkcji (PPAP) jak określa kupujący lub klienci kupującego. Przed dostawą, Dostawca dokładnie
sprawdzi Zaopatrzenie, tak aby Plast-Met mógłby w pełni polegać na jakości oraz przeznaczeniu
jego elementów. Jeśli Dostawca zrealizuje pracę na terenie Plast-Met lub klienta Plast-Met lub
wykorzysta własność Plast-Met lub klienta Plast-Met, Dostawca skontroluje teren w celu ustalenia
czy jest on bezpieczny dla wymaganych usług oraz przekaże niezwłocznie informację Plast-Met w
przypadku sytuacji, które mogą stanowić zagrożenie. Ponadto pracownicy, wykonawcy oraz
pośrednicy Dostawcy będą stosować się do wszelkich przepisów mających zastosowanie na terenie
oraz mogą zostać usunięci z terenu Plast-Met wg uznania Plast-Met.

9.2.

Nie mniej, jeśli Dostawca nie zrealizuje celów w zakresie jakości produkcji, które ustalił Plast-Met,
Plast-Met ma prawo przeprowadzić specjalne kontrole procesów produkcyjnych w celu ustalenia
przyczyn braku realizacji celów dot. jakości produkcji.

9.3.

Dostawca zobowiązany jest zaproponować środki zmierzające do usprawnienia jakości produktów.
Strony wspólnie potwierdzają na piśmie plan działań, który Dostawca wdroży na własny koszt.
Strony będą monitorować pomyślność środków w odpowiednim czasie i w razie potrzeby dostosują
lub rozszerzą plan działań do momentu osiągnięcia celu dot. jakości produktów.

9.4.

Dostawca poniesie wszelkie istotne koszty wynikające z kontroli lub określenia, sprawdzenia oraz
dostosowania środków.
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9.5.

Umowa w zakresie celów jakości produkcji nie będzie wpływać na gwarancję względem wad.
W szczególności osiągnięcie celów jakości produkcji nie oznacza, że wadliwe Towary należy
traktować jako zgodne z Potwierdzeniem.

10.

Ceny, faktury oraz warunki płatności

10.1.

Podane ceny to kwoty wskazane w Zamówieniu lub Potwierdzeniu. Ceny są stałe, nie podlegają
korektom i mają zastosowanie w czasie okresu wskazanego w Potwierdzeniu. Cena Zaopatrzenia
obejmuje przechowywanie, obsługę, zapakowanie oraz wszelkie inne wydatki oraz opłaty dostawcy.
Łączna kwota obejmuje także wszelkie podatki, za wyjątkiem ustawowo narzuconego podatku
od towarów i usług (VAT), który należy wskazać osobno na fakturze dostawcy w ramach każdej
dostawy, o ile nie ustalono inaczej w Zamówieniu, Potwierdzeniu lub innej pisemnej umowie.

10.2.

Zasady Incoterms 2010 mają zastosowanie dla wszystkich dostaw. Zaopatrzenie zostanie dostarczone
na zasadzie DDP [Dostarczone, cło opłacone] pod adres Kupującego, o ile nie ustalono inaczej
w Zamówieniu lub na piśmie (zgodnie z definicją Incoterms 2010 lub późniejszą wersją Incoterms,
które zastępują Incoterms 2010). Kwoty nie zostaną zmienione za wyjątkiem wyraźnej zgody obu
stron.

10.3.

Wszelkie faktury za Zaopatrzenie muszą określać numer Zamówienia, numer aktualizacji lub
realizacji dostawy, numer części kupującego, numer części dostawcy, liczbę sztuk w przesyłce,

liczbę kartonów lub zbiorników w przesyłce, numer dokumentu przewozowego, oraz inne istotne
dokumenty lub dane. Faktury za narzędzia oraz/lub sprzęt główny zostaną wystawione wyłącznie
zgodnie z ustaleniami w Zamówieniu.
10.4.

Należne kwoty za Zaopatrzenie zostaną uiszczone poprzez przelew międzybankowy w ciągu
sześćdziesięciu (60) dni, o ile Strony nie ustaliły inaczej, licząc od końca miesiąca, w którym
wystawiono fakturę, w dziesiątym dniu kolejnego miesiącu, w walucie określonej w Potwierdzeniu
lub Zamówieniu, chyba że ustalono inaczej.

10.5.

Plast-Met zachowuje prawo do potrącenia kwot należnych ze strony Dostawcy względem kwot
należnych związanych z Zamówieniem i może wstrzymać płatność w przypadku wadliwej dostawy.

11.

Dostosowanie ceny

11.1.

Jeśli Plast-Met został poinstruowany przez swojego Klienta do dokonania zakupu od Dostawcy,
a Dostawca negocjował warunki handlowe z tym klientem: (a) w ciągu trzech dni roboczych odnośnie
zmiany ceny, specyfikacji lub innych warunków negocjowanych lub zaproponowanych między
Dostawcą, a Klientem, Dostawca powiadomi Plast-Met na piśmie oraz niezwłocznie dokona korekty
faktur w celu uwzględnienia obniżenia ceny, pod warunkiem że żadna zmiana nie będzie wiążąca dla
Plast-Met bez jego pisemnej zgody.

11.2.

Plast-Met ma prawo zażądać zmiany ceny Towarów z przyczyn uzasadnionych w dowolnym
momencie. Istotna przyczyna tego typu istnieje, ale nie ogranicza się do, w poniższych
okolicznościach:
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a)

Jeśli Plast-Met otrzyma ofertę od konkurencji, zgodnie z którą konkurent ten mógłby
dostarczyć Towary na zbliżonych warunków, ale przy korzystniejszej cenie niż Dostawca,
nasza Spółka powiadomi Dostawcę na piśmie o zmianie ceny Towarów bez podania
szczegółów, informacji dotyczących ceny konkurencji lub ich tożsamości. Dostawca może
ustalić istnienie bardziej konkurencyjnej ceny konkurencji w oparciu o usługę niezależnego
audytora, który jest zobowiązany do zachowania poufności, pod warunkiem, że audytor, pod
kontrolą Plast-Met, potwierdzi Dostawcy jedynie istnienie lub nieistnienie korzystniejszej
oferty konkurencji. Koszty usługi audytora poniesie Dostawca, chyba że wynik audytu
wskaże, że korzystniejsza oferta ze strony konkurencji nie istnieje.

b)

W przypadku zmiany ceny zakupu, Dostawca będzie miał prawo rozwiązać Potwierdzenie lub
Zamówienie przedkładając sześciomiesięczne (6) wypowiedzenie wraz z końcem miesiąca.
Rozwiązanie powyższych będzie wiążące wyłącznie jeśli w ciągu dwóch (2) tygodni po
otrzymaniu powiadomienia o spadku ceny Dostawca poinformował Plast-Met na piśmie wyraźnie
podkreślając przyczyny obiekcji odnośnie zamiaru zmiany ceny Towarów ustanawiając
odpowiedni termin realizacji, co najmniej sześć (6) tygodni na wycofanie zamiany ceny.

11.3.

Nawet po rozwiązaniu Potwierdzenia lub Zamówienia, Dostawca dołoży wszelkich starań, aby
wesprzeć Plast-Met przekazując produkcję innemu dostawcy.

11.4.

Strony wspólnie potwierdzają środki zmierzające do ograniczenia kosztów Towarów.

12.

Oprzyrządowanie (narzędzia)

12.1.

Dostawca nie zakupi na rachunek Plast-Met lub pobierze od Plast-Met opłat w zakresie żadnych
narzędzi, maszyn produkcji Dostawcy, informacji technicznych lub innych towarów Plast-Met lub
Klientów Plast-Met wymaganych do produkcji lub badań Towarów lub części będących
w posiadaniu lub dostarczonych Dostawcy przez Plast-Met lub w jego imieniu lub przez Klienta lub
w jego imieniu lub opłaconych przez Plast-Met oraz zatrzymanych przez Dostawcę.

12.2.

Wszystkie matryce, narzędzia oraz inny sprzęt przekazany przez Plast-Met do celów Zaopatrzenia
pozostaje w pełni własnością Plast-Met. To samo dotyczy sprzętu wyprodukowanego na zlecenie
Plast-Met oraz w jego imieniu, w tym w zakresie praw własności intelektualnej oraz przemysłowej.

12.3.

W każdym wypadku, nawet w przypadku braku umowy pożyczki lub dokumentów o zrzeczeniu
przechowania, Sprzęt zostanie oddany Dostawcy w depozyt na terenie siedziby Dostawcy do celów
realizacji Zamówienia lub Potwierdzenia. Sprzęt może zostać wykorzystany wyłącznie do celów
realizacji Zamówienia lub Potwierdzenia oraz nie może zostać oddany do użycia, w inny sposób
pożyczony stronom trzecim, powielony lub skopiowany. Sprzęt zostanie oznaczony na koszt
Dostawcy czytelną i nieusuwalną tabliczką znamionową z napisem: „Własność Plast-Met - nie
przekazywać, ograniczać, ani załączać” i nie może być przedmiotem zastawu lub innego obciążenia
zabezpieczającego roszczenia. Sprzęt może zostać odebrany przez Plast-Met w dowolny momencie.

12.4.

Jako podmiot korzystający ze Sprzętu, Dostawca zapewnia bezbłędną obsługę, konserwację, kontrole
serwisowe oraz serwis w celu uniknięcia nieprawidłowości w procesie produkcji oraz przerw
w dostawie, oraz na pierwsze wezwanie Plast-Met przekaże szczegółowy oraz dokładny wykaz
Sprzętu. Ponadto Dostawca będzie odpowiedzialny za wymianę Sprzętu w razie jego zagubienia,
kradzieży, zniszczenia lub przedwczesnego zużycia. Dlatego Dostawca zawsze umowę
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ubezpieczeniową obejmującą wszelkie ryzyko oraz szkody, które Sprzęt może wyrządzić stronom
trzecim, oraz zorganizuje dowód zawarcia powyższego na pierwsze wezwanie Plast-Met.
12.5.

W momencie rozwiązania Zlecenia, bez względu na przyczynę, Sprzęt wraz z wszystkimi prawami
w tym zakresie zostanie zwrócony Plast-Met na pierwsze wezwanie.

13.

Odpowiedzialność dostawców oraz gwarancje

13.1.

Jako profesjonalista w tym zakresie, Dostawca jest w pełni świadom oczekiwań oraz wymogów
przemysłu motoryzacyjnego, a szczególnie w kwestii jakości, kosztów oraz terminów realizacji i z tego
powoduje ponosi pełną odpowiedzialność za Zaopatrzenie, ich projekt, proces produkcji, wybory
techniczne w toku produkcji ich zasadność dla przeznaczenia.

13.2.

Dostawca zobowiązany jest:
c)

Dostarczyć Zaopatrzenie zgodnie ze standardami
obowiązującymi w przemyśle motoryzacyjnym;

oraz

ustalonymi

zwyczajami

d)

Działać zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami, w tym ale nie ograniczając się
do kwestii produkcji, oznaczenia, transportu, importu, eksportu, licencji, zatwierdzenia lub
certyfikacji Zaopatrzenia;

e)

Działać zgodnie z zatwierdzonymi standardami dot. zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony
środowiska, prawa pracy, opodatkowania, oświadczenia finansowego;

f)

Dostarczyć Zaopatrzenie bez wad oraz bez praw stron trzecich

g)

Dostarczyć Zaopatrzenie z przeznaczeniem wg określenia w Umowie lub, w razie braku
powyższego, z przeznaczeniem, dla którego Towary oraz/lub Usługi byłyby zwykle
stosowane;

h)

Dostarczyć Towary w opakowaniu zgodnym ze standardami przemysłowymi oraz w sposób
zapewniający konserwację oraz ochronę Towarów.

i)

Dostarczyć Zaopatrzenie zgodnie z wszystkimi pozostałymi dokumentami uzupełniającymi
niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu Towarów oraz/lub Usług;

j)

Dostarczyć Zaopatrzenie zgodnie z Dokumentacją;

Dostawca zobowiązuje się nie zezwalać na odpowiedzialność po stronie Plast-Met za roszczenia
stron trzecich z tytułu naruszenia powyższych postanowień oraz zwolnić Plast-Met
od odpowiedzialności oraz wszystkich pokrewnych niedogodności. Wszelkie koszty wynikające
z powyższych naruszeń zostaną pokryte przez Dostawcę.
13.2.

Plast-Met zachowuje prawo do wprowadzania zmian w zakresie Zaopatrzenia. Dostawca
zobowiązuje się wprowadzać zmiany w zakresie Zaopatrzenia, przekazywać wszelkie informacje
dotyczące Zaopatrzenia lub Zamówienia na pierwsze wezwanie Plast-Met.
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13.3.

Bez wcześniejszej zgody w kontekście procesu jakości Plast-Met oraz zasad i praktyk ustalonych
w przemyśle motoryzacyjnym, Dostawca nie zmieni Zaopatrzenia w jakikolwiek sposób,
szczególnie poprzez zmianę komponentów, materiałów, procesów lub lokalizacji produkcji.

14.

Zobowiązanie do świadczenia usług oraz dostarczenia części zamiennych

14.1.

Dostawca zaoferuje swoje produkty od początku produkcji seryjnej produktów umownych
na przestrzeni całego cyklu życia projektu, w tym zobowiązuje się względem przemysłu
motoryzacyjnego do dostarczenia części zamiennych na okres 15 lat po tym jak projekt pojazdu lub
konkretna część zakończy produkcję.

14.2.

W czasie trwania produkcji pojazdu oraz przez okres pięciu lat po tym jak projekt pojazdu
zakończy produkcję lub dana część zakończy produkcję, Dostawca przekaże Plast-Met pisemne
zamówienia na części zamienne oraz części serwisowe w zakresie tego samego Zaopatrzenia,
komponentów oraz materiałów w cenie ustalonej dla ostatniego Zamówienia plus koszty
za szczególne opakowanie.

14.3.

Przez kolejne dziesięć lat (lub inny okres jeśli strony ustalą na piśmie) dostawca sprzedawać będzie
Zaopatrzenie na rzecz Plast-Met w celu spełnienia wymogów w zakresie części serwisowych PlastMet, po cenach odpowiadających najnowszym cenom w ramach Zamówienia, biorąc pod uwagę
faktyczne, udokumentowane różnice w kosztach materiałów, opakowania, oraz kosztach produkcji,
co strony wspólnie ustalą.

14.4.

Dostawca upewni się, że jego umowy z podwykonawcami umożliwiają mu realizację swoich
zobowiązań, o których mowa w tym dziale. Jeśli dostawca nie ma już obowiązku dostarczania PlastMet części serwisowych oraz zamiennych, niezwłocznie powiadomi Plast-Met o tym na piśmie oraz
opracuje wraz z Plast-Met oraz swoimi klientami rozwiązanie uwzględniające wymogi przemysłu
motoryzacyjnego.

14.5.

Dostawca jest jedynie upoważniony do zezłomowania lub zutylizowania narzędzi wymaganych
do produkcji części w inny sposób przy uprzednim, pisemnym zatwierdzeniu ze strony Plast-Met.

15.

Gwarancje

15.1.

Dostawca zapewnia, że wszystkie dostarczone Towary są zgodne oraz wolne od defektów.
Szczególnie, ale bez ograniczeń, Towary nie mogą ujawniać żadnych wad konstrukcyjnych,
materiałowych, w zakresie przetwarzania lub oprogramowania; muszą odpowiadać ustalonym
specyfikacjom oraz powinny mieć wszystkie cechy, które zostały ustalone lub są niezbędne dla
przeznaczenia.

15.2.

Ze względu na szczególne wymogi w przemyśle motoryzacyjnym, okres gwarancyjny trwa 36 miesięcy
począwszy od instalacji Zaopatrzenia w produkcie klienta Plast-Met, ale nie później niż 48 miesięcy
po dostawie Zaopatrzenia do Plast-Met, o ile Strony nie ustaliły inaczej.

15.3.

Roszczenia Plast-Met w zakresie defektów materiałowych oraz prawnych Zaopatrzenia pozostają
w pełnym zakresie ustawowym, z uwzględnieniem poniższych zmian:
•

jeśli wada zostanie zidentyfikowana na terenie Dostawcy przed rozpoczęciem produkcji
(przetwarzania lub montażu), Dostawca będzie miał jako pierwszy możliwość rozwiązania
problemu oraz naprawy lub wymiany produktów w odpowiednim okresie, chyba że nie można
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tego oczekiwać od Plast-Met. W przypadku gdy Dostawca nie jest w stanie zrealizować
powyższego lub gdy nie spełnia zobowiązań bez zbędnej zwłoki, Plast-Met będzie mieć prawo
do naprawy wadliwego Zaopatrzenia na własną rękę lub poprzez zlecenie stronie trzeciej
na koszt Dostawcy (biorąc pod uwagę zobowiązanie do ograniczenia kolejnych szkód), lub
zażądać zmniejszenia ceny zakupu lub anulacji Zamówienia oraz zwrócić Zaopatrzenie
na ryzyko i koszt Dostawcy.
•

Jeśli wada zostanie zauważona po rozpoczęciu produkcji (przetwarzania lub montażu),
wadliwe Zaopatrzenie zostanie naprawione lub wymienione wg uznania Plast-Met.
Ewentualnie Dostawca oraz Plast-Met mogą ustalić obniżenie ilości w ramach Zamówienia.

•

W przypadku ograniczenia ilości lub wymiany produktu, dostawca zobowiązuje się przyjąć
zwrot wadliwego Zaopatrzenia na koszt i ryzyko Dostawcy.

•

Dostawca poniesie koszty wynikające z usunięci wad w Zaopatrzeniu. Wszelkie szkody
poniesione przez Plast-Met w związku z dostawą wadliwego Zaopatrzenia zostaną pokryte
przez Dostawcę, o ile Dostawca nie podjął należytych kroków.

•

Zatwierdzenie ze strony Plast-Met wszelkich projektów, rysunków, materiałów, procesów lub
specyfikacji nie zwalnia dostawcy z gwarancji.

•

Płatność za Zaopatrzenie niezgodne nie stanowi zatwierdzenia.

•

Dostawca niezwłocznie powiadomi Plast-Met na piśmie w momencie wykrycia składnika,
komponentu, projektu lub wady w Zaopatrzeniu, które może być szkodliwe dla osób lub mienia.

•

Na prośbę Dostawcy kupujący dołoży wszelkich starań, aby udostępnić Dostawcy wadliwe
Zaopatrzenie, na koszt Dostawcy, które ma być wymienione przez Dostawcę.

15.4.

W przypadku gdy wadliwe Towary są dostarczane wielokrotnie lub w znacznym stopniu, Plast-Met
będzie mieć prawo do przedsięwzięcia stosownych kroków (w tym kontroli 100% Towarów
przychodzących) na koszt Dostawcy w celu uniknięcia użycia wadliwych Towarów. Plast-Met
omówi uprzednio te kroki z Dostawcą.

16.

Odpowiedzialność

16.1.

Dostawca zadośćuczyni oraz naprawi szkodę, w tym uszczerbek dla reputacji Plast-Met oraz zwróci
koszty Plast-Met za dodatkowe pośrednie lub bezpośrednie koszty w związku z nieskuteczną
dostawą Zaopatrzenia przez Dostawcę zgodnie z Zamówieniem lub Dokumentacją (odrzucenia,
przechowywanie, sortowanie, pośrednie koszty, aktualizacja, uszkodzenie narzędzi, przestoje lub
zatrzymanie linii w zakładzie Plast-Met lub jego klientów, kary, zlecanie Zaopatrzenia lub narzędzi
od stron trzecich, itd.) oraz, jeśli dotyczy w zakresie naruszenia przez Plast-Met swoich zobowiązań
względem klientów (zwrot kosztów lub bezpłatna wymiana wadliwego Zaopatrzenia, koszty siły
roboczej, wyjątkowa dostawca, zatrzymanie linii zakładu Plast-Met lub w zakładach jego klientów,
wycofanie produktu, kary, koszty zamówień Zaopatrzenia od stron trzecich, w tym narzędzi, itd.).

16.2.

Dostawca zadośćuczyni oraz naprawi szkodę oraz zwróci koszty Plast-Met oraz jego klientów
w zakresie dodatkowych pośrednich oraz bezpośrednich kosztów, jakie Plast-Met musiał ponieść
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w związku z niezbędną oraz odpowiednią obroną prawną w związku z wadami prawnymi,
w szczególności w przypadku naruszenia praw własności przemysłowej strony trzeciej.
16.3.

Jeśli Plast-Met, jego klienci lub odpowiednie organy zdecydują wycofać Zaopatrzenie lub produkt
z rynku, Dostawca zabezpieczy Plast-Met do stopnia w jakim szkoda została wywołana przez wadę
Towarów/Usług. Jednak w przypadku odpowiedzialności deliktowej, ma to zastosowanie jedynie
w przypadku winy Dostawcy. Ciężar dowodu spoczywać będzie na Dostawcy, pod warunkiem, że
przyczyna szkody leży w zakresie jego odpowiedzialności. W takim przypadku Dostawca poniesie
wszelkie koszty oraz zrekompensuje Plast-Met wszelkie szkody.

17.

Ubezpieczenie

17.1.

Dostawca zawrze umowę ubezpieczenia w zakresie Zaopatrzenia oraz wykupi ubezpieczenie OC od
szkód w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności produktowej, a także kosztów wycofania
produktów z rynku u renomowanej oraz wypłacalnej agencji ubezpieczeń zgodnie z warunkami
Plast-Met na sumę co najmniej 10 milionów euro - o ile Strony nie ustaliły inaczej - oraz przekaże
dowód zawarcia powyższej umowy ubezpieczeniowej na pierwszy wniosek. Zawarcie powyższej
umowy w żaden sposób nie będzie stanowić ograniczenia odpowiedzialności Dostawcy.

18.

Podwykonawstwo

18.1.

Dostawca nie będzie upoważniony do sprzedaży lub w inny sposób przekazania praw do
Zamówienia w całości lub części, nawet bezpłatnie, bez wcześniejszej i wyraźnej zgody Plast-Met.

18.2.

W przypadku zmiany bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad Dostawcą lub w razie sprzedaży lub
przekazania działalności Dostawcy, Plast-Met będzie mieć prawo do anulowania Zamówień
będących w toku.

18.3.

Dostawca nie może podzlecać Zamówienia w całości lub części, bezpośrednio lub
pośrednio, innym wykonawcom bez wcześniejszej i wyraźnej zgody Plast-Met.

18.4.

Jeśli Dostawca otrzyma powyższą zgodę na podzlecenie Zamówienia w całości lub części na
realizację przez stronę trzecią, Dostawca pozostaje samodzielnie oraz w pełni odpowiedzialny
względem Plast-Met za realizację Zamówienia oraz przestrzeganie niniejszych Ogólnych
Warunków Zakupu Towarów oraz/lub Usług. Dostawca zobowiązuje się zabezpieczyć oraz zwolnić
od odpowiedzialności Plast-Met względem wszelkich roszczeń ze strony podwykonawców.

18.5.

Jeśli podzlecenie skutkować będzie korzyścią kosztową, Dostawca przekaże Plast-Met te korzyści
oraz zmniejszy częściową kwotę, biorąc pod uwagę wkład Dostawcy w podwykonawstwo.

19.

Prawa własności intelektualnej oraz przemysłowej stron trzecich

19.1.

Dostawca zapewnia, że żadne z praw własności przemysłowej stron trzecich nie stoją w sprzeczności
z umownym użyciem Towarów/Usług.
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19.2.

Dostawca będzie odpowiedzialny za ważność praw własności intelektualnej (w tym przemysłowej)
dotyczących Zaopatrzenia. Dostawca zobowiązuje się zwolnić od odpowiedzialności Plast-Met
w zakresie naruszenia praw własności intelektualnej (w tym przemysłowej) oraz naprawić wszelkie
szkody i zwrócić wszelkie koszty poniesione przez Plast-Met w wyniku częściowego lub pełnego
niewykonania umów wiążących dla Plast-Met względem jego klientów w zakresie Zaopatrzenia.

19.3.

Dostawca udziela Plast-Met nieodwołalnej, niewyłącznej oraz bezpłatnej licencji na użycie praw
własności intelektualnej do przedmiotu Dostawy lub praw związanych z przedmiotem Dostawy, w tym
prawa do narzędzi, sprzętu i części, oraz ich rysunków, dokumentacji technicznej oraz know-how.
Wszelkie licencje udzielone przez Dostawcę będą obejmować prawo do udzielania dalszych licencji
(prawo do udzielania kolejnej licencji). W przypadku anulowania Zamówienia, bezpłatna i niewyłączna
licencja, o której mowa powyżej, pozostaje w mocy i w szczególności Dostawca upoważnia Plast-Met do
wyprodukowania narzędzi oraz sprzętu w celu zapewnienia konserwacji powyższych oraz
wyprodukowania części do produkcji, których są one przeznaczone, a także zrzeka się wszelkich roszczeń
względem Plast-Met w zakresie dopuszczanym prawem oraz zobowiązuje się nie stosować praw
własności intelektualnej względem Plast-Met lub względem klientów Plast-Met.

20.

Przekazanie własności/ryzyka

20.1.

Zaopatrzenie staje się wyłączną własnością Plast-Met w momencie dostawy do siedziby Plast-Met.

20.2.

Ryzyko utraty Zaopatrzenia zostaje przeniesione w momencie zatwierdzenia dostawy Zaopatrzenia,
bez względu na stan dostawy Zaopatrzenia określonego w Zamówieniu.

21.

Zastrzeżenie własności

21.1.

Wszelkie postanowienia dot. zastrzeżenia własności będą nieważne lub niezastrzeżone i z tego
powodu wszelkie rozszerzone zastrzeżenie po stronie Dostawcy wymagać będzie wyraźnej, osobnej
umowy.

21.2.

Wszelkie materiały przekazane przez Plast-Met pozostają własnością Plast-Met i mogą być
wykorzystane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszelkie przetwarzanie materiałów oraz
montaż części odbywa się w imieniu Kupującego. Kupujący jest współwłaścicielem produktów.

22.

Prawa do kontroli; Audyt

22.1.

W toku realizacji Zamówienia, oraz przed dostarczeniem Zaopatrzenia, Plast-Met zachowuje prawo
do przeprowadzenia audytu procesów produkcji związanej z Zaopatrzeniem oraz samego
Zaopatrzenia na terenie Dostawcy lub jego podwykonawców w oparciu o powiadomienie,
za wyjątkiem przypadków nagłej potrzeby skontrolowania zakładu, Zaopatrzenia, materiałów oraz
mienia Dostawcy w związku z Zamówieniem. Kontrola Zaopatrzenia ze strony Plast-Met w czasie
produkcji lub przed dostawą nie stanowi zatwierdzenia prac w toku lub gotowych produktów.

22.2.

Dostawca niniejszym przekazuje Plast-Met swobodny dostęp do swojego obiektu oraz obiektów swoich
podwykonawców, a także umożliwia Plast-Met przeprowadzenie badania Zaopatrzenia, przy czym
powyższe badanie nie ograniczenia odpowiedzialności Dostawcy lub zakresu gwarancji.
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22.3.

Jeśli audyt ujawni, że Dostawca nie spełnia ustalonych standardów dot. jakości, Dostawca
niezwłocznie podejmie niezbędne kroki w celu zapewnienia wymaganych standardów.
W szczególności Dostawca wdroży działania ustalone w trakcie audytu w odpowiednim czasie.

23.

Prawo do rozwiązania

23.1.

Rozwiązanie

23.1.1. Zamówienie składane jest na okres nieokreślony, podczas gdy ilości w stosunku do których PlastMet zobowiązuje się wskazano w harmonogramie dostaw. Plast-Met ma prawo do rozwiązania
Zamówienia lub Potwierdzenia w dowolnym momencie przedkładając trzy- (3) miesięczne
wypowiedzenie wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, o ile strony nie
ustaliły inaczej. W nagłych wypadkach okres wypowiedzenia może ulec zmniejszeniu, zgodnie
z ustaleniami Stron. W trakcie okresu wypowiedzenia, Zamówienia zostaną ukończone zgodnie
z warunkami obowiązującymi w czasie przekazania wypowiedzenia, szczególnie w zakresie cen.
Rozwiązanie nie skutkuje powstaniem zwolnienia od odpowiedzialności lub rekompensatą dla
Dostawcy.
23.1.2. W momencie zakończenia okresu wypowiedzenia, Dostawca: (i) niezwłocznie zakończy wszelkie
prace w ramach Zamówienia, o ile Plast-Met nie wskaże inaczej; (ii) przekaże prawo oraz dostarczy
do Plast-Met gotowe Zaopatrzenie, prace w toku, oraz części i materiały, które dostawca
wyprodukował lub nabył zgodnie z ilościami zamówionymi przez kupującego oraz które Dostawca
nie mógł wykorzystać w ramach produkcji towarów dla siebie lub innych.
23.1.3. W momencie rozwiązania przez Plast-Met w ramach niniejszego działu, Plast-Met będzie
zobowiązany zapłacić Dostawcy, a Dostawca będzie jedynie upoważniony do następujących kwot:
(i) w przypadku prognozy kwotę za 6-tygodniowy zapas Zaopatrzenia; (ii) ustaloną kwotę
za wszystkie Towary dostarczone przez Dostawcę do Plast-Met przed rozwiązaniem oraz za
ukończone Towary, które spełniają wymagania tychże warunków, Zamówienia oraz/lub
Potwierdzenia, a także które nie zostały jeszcze opłacone, chyba że Strony ustalą inaczej.
23.1.4. Plast-Met nie będzie zobowiązany zapłacić Dostawcy, bezpośrednio lub z tytułu roszczeń ze strony
podwykonawców Dostawcy, za straty przewidywanego zysku, nieponiesione koszty ogólne, odsetki
od roszczeń, koszty opracowania produktu oraz inżynieryjne, oprzyrządowania, koszty udogodnień
oraz ponownego zaaranżowania sprzętu lub wypożyczenia, kwoty niezamortyzowane lub koszty
amortyzacji, prace w toku lub surowce, które Dostawca wyprodukuje lub zamówi w ilościach
przekraczających wartości wskazane w dostawach, lub ogólne opłaty administracyjne licząc
od rezygnacji z Zamówienia, za wyjątkiem ustaleń odmiennych.
23.2.

Anulowanie

23.2.1.

Jeśli Dostawca nie przyjmie danego Zamówienia w ciągu siedmiu (7) dni od dnia złożenia
zamówienia, Kupujący będzie miał prawo anulować Zamówienie.

23.2.2.

Jeśli Dostawca nie spełni swoich zobowiązań umownych, Zamówienie lub Potwierdzenie zostanie
rozwiązane bez żadnych formalności gdy Plast-Met prześle stanowisko w formie listu poleconego za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru przekazanym Dostawcy, jeśli Dostawca nie usunie skutków
naruszenia w części lub całości w okresie wskazanym przez Plast-Met od dnia odbioru stanowiska
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Plast-Met, w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane w momencie nieskutecznego
upłynięcia powyższego terminu. Plast-Met będzie miał prawo wnioskować o zadośćuczynienie
za powyższe naruszenie w formie przewidzianej prawem.
23.2.3.

Dostawca może rozwiązać Zamówienie wyłącznie w przypadku braku płatności kwoty zakupu
Zaopatrzenia w okresie trzydziestu (30) lub więcej dni po terminie płatności i wtedy jedynie gdy: (i)
Dostawca najpierw przekaże Plast-Met pisemne wypowiedzenie określające zaległą kwotę (w tym
numery i daty Zamówienia oraz faktur), oraz zamiar Dostawcy rozwiązania Zamówienia jeśli kwota
zaległa nie zostanie zapłacona; oraz (ii) Plast-Met w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od dnia
wypowiedzenia nie: (A) zapłaci zaległych kwot, lub (B) powiadomi Dostawcy, iż kwoty będące
przedmiotem roszczenia i niezapłacone są kwestionowane przez Plast-Met. Dostawca może nie
zawiesić realizacji Zamówienia.

24.

Poufność

24.1.

Wszelkie informacje przekazane Dostawcy przez Plast-Met lub jego podmioty powiązane lub
przedstawicieli, w tym wszystkie warunki Zamówienia oraz dostawy, informacje techniczne,
przemysłowe, handlowe oraz finansowe, bez względu na sposób przekazania (ustnie, na piśmie lub
w inny sposób), w tym projekty, rysunki, opisy, specyfikacje, raporty, mikrofilmy, dyski
komputerowe, oprogramowanie oraz pokrewna dokumentacja, próbki, prototypy, itd. stanowią
informację poufną. Informacje poufne uwzględniają także informacje otrzymane w toku realizacji
Zamówienia oraz/lub Potwierdzenia (oraz każdej przyszłej umowy) przez pracowników lub
pośredników Dostawcy, dostawców, podwykonawców, przedstawicieli lub stałych/tymczasowych
współpracowników.

24.2.

Informacje mogą zostać wykorzystane jedynie w związku z Zamówieniem. Dostawca będzie działać
z należytą starannością w celu upewnienia się, że informacje nie zostaną ujawnione stronom trzecim.

24.3.

Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności pozostaje wiążące przez okres pięciu (5) lat
po rozwiązaniu Zamówienia. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Zamówienia, na prośbę Plast-Met,
Dostawca niezwłocznie przekaże Plast-Met wszelkie dokumenty oraz inne nośniki, w tym wszelkie
kopie powyższych w każdej dostępnej formie, które zawierają lub odnoszą się do informacji
poufnych lub zastrzeżonych przez Plast-Met.

25.

Siła wyższa

25.1.

W przypadku wystąpienia siły wyższej zastosowanie mają postanowienia ustawowe.

25.2.

Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie przekazać Plast-Met informację o występowaniu siły
wyższej oraz podjąć niezbędne kroki w celu ograniczenia negatywnych skutków powyższej dla PlastMet.

26.

Postanowienia końcowe

26.1.

W przypadku gdy postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu Towarów oraz/lub Usług
oraz innych zawartych umów są lub stają się nieważne, nie będzie miało to wpływu na ważność
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wszystkich pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu Towarów oraz/lub
Usług. Strony umowy zobowiązują się zamienić nieważne postanowienia na takie, które możliwie
jak najlepiej oddają cel ekonomiczny postanowień nieważnych.
26.2.

W przypadku gdy Plast-Met nie skorzysta z prawa, o którym mowa powyżej, w ramach Zamówienia
lub Dokumentacji, nie będzie to stanowić zrzeczenia się powyższego prawa oraz nie będzie
uniemożliwiać Plast-Met skorzystania z tego prawa w późniejszym terminie.

26.3.

Dostawca nie odniesie się do swoich stosunków handlowych z Plast-Met bez wcześniejszej oraz
wyraźnej zgody Plast-Met.

26.4.

Miejscem rozstrzygania wszelkich sposób wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunków
umownych opierających się o niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu Towarów oraz/lub Usług
będzie sąd właściwy terytorialnie dla siedziby Plast-Met.

