
Ogólne Warunki Zakupu Materiałów i Usług dla Gerresheimer Bolesławiec S.A. 
 

1. Ostatecznie wiążąca moc warunków 
1.1.Niniejsze warunki dokonywania zakupów znajdują zastosowanie w 
odniesieniu do wszelkich zagadnień handlowych związanych z Dostawcą 
lub innymi Wykonawcami (zwanych w dalszej części łącznie „Dostawcą”), 
nawet jeżeli nie zostaną uwzględnione w późniejszych umowach.   
1.2.W/w warunki będą również obowiązywać w przypadku gdy Dostawca 
będzie powoływał się na własne warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej, w szczególności w przypadku akceptacji zamówienia lub w 
przypadku potwierdzenia zamówienia, chyba że na warunki Dostawcy 
wyrażono wyraźną zgodę.  
 
2. Procedura zamówień 

 2.1. Zamówienie uważa się za złożone pod warunkiem sporządzenia go 
przez nas na piśmie. Zamówienia składane ustnie lub telefonicznie będą 
dla nas wiążące wyłącznie, jeżeli po ustnym lub telefonicznym złożeniu 
zamówienia potwierdzimy je na piśmie.  Przedstawione przez nas rysunki 
dla poszczególnych zamówień, w tym informacje określające zakres 
tolerancji, będą wiążące.  Akceptując zamówienie Dostawca potwierdza, że 
zapoznał się z charakterem wykonania oraz zakresem usługi po uprzednim 
wglądzie w istniejące plany.   

 2.2. Oczywiste pomyłki, literówki lub błędy obliczeniowe zawarte w 
przedstawionych przez nas dokumentach, rysunkach lub planach nie będą 
miały dla nas mocy wiążącej.  Dostawca zobowiązany będzie powiadomić 
nas o takich błędach, umożliwiając nam dokonanie zmian i poprawek w 
zamówieniu.  Powyższy zapis znajduje również zastosowanie w przypadku 
brakujących dokumentów i rysunków.  

 2.3. O ile inaczej nie uzgodniono zamówienia powinny zostać potwierdzone 
w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty przesłania zamówienia W 
przypadku braku otrzymania potwierdzania zamówienia. O ile nie 
zgłoszono przez dostawcę zastrzeżeń, zamówienie przyjmuje się za 
przyjęte do realizacji przez dostawcę po upływie 4 dni pracujących od daty 
zamówienia.  

 2.4. Rozbieżności jakościowe i ilościowe względem zapisów i treści 
naszego zamówienia oraz późniejszych zmian umowy uważa się za 
faktycznie istniejące wyłącznie po ich potwierdzeniu przez nas na piśmie. 

 2.5. Informacje dotyczące wymiarów i wagi, ilości, cen, jak również inne 
opisy i dane, np. informacje zawarte w korespondencji mailowej , uważa się 
za informacje przybliżone, które nie będą dla nas wiążące do czasu ich 
bezpośredniego potwierdzenia w zamówieniu lub specyfikacji technicznej 
poprzedzającej wysłane zamówienie /dołączonej do zamówienia. Dane 
takie zostaną przekazane Dostawcy przed zawarciem umowy i pozostaną 
naszą wyłączną własnością. Ww. dane nie mogą być udostępniane 
osobom trzecim. 

 2.6. Rysunki, narzędzia, próbki, modele, nazwy marek oraz prezentacje lub 
temu podobne materiały, jak również produkty końcowe i produkty 
nieskończone dostarczane przez nas lub produkowane na podstawie 
naszego zamówienia pozostaną naszą własnością i będą mogły być 
dostarczane osobom trzecim wyłącznie po uzyskaniu od nas jednoznacznej 
pisemnej zgody.  Zastrzeżeniem umów, których postanowienia stanowią 
inaczej, ww. materiały zostaną nam zwrócone niezwłocznie po zakończeniu 
realizacji zamówienia bez konieczności wystosowywania w tym zakresie 
dodatkowego żądania.  Produkty wytwarzane lub oznakowywane przy 
pomocy takich środków produkcji, marek i prezentacji mogą być 
dostarczane na rzecz osób trzecich wyłącznie po uzyskaniu naszej 
jednoznacznej zgody na piśmie. 

 
 3. Terminy dostaw  
 3.1. Uzgodnione terminy dostaw będą wiążące. Termin dostawy podany 

jest na zamówieniu. Towary muszą zostać do nas dostarczone do 
określonego przez nas miejsca w określonym terminie dostawy. W 
przypadku ryzyka wystąpienia opóźnień Dostawca zobowiązany jest 
niezwłocznie nas powiadomić i oczekiwać naszej decyzji dotyczącej 
utrzymania zamówienia. 

 3.2. W przypadku form i  narzędzi zamawianych przez Gerresheimer 
Bolesławiec S A., jeżeli Dostawca nie wywiąże się z realizacji swoich 
zobowiązań w terminie, po wystosowaniu odpowiedniego przypomnienia 
będziemy mieli prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 0,5% 
wartości netto zamówienia za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki , przy czym 
łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 5% wartości netto 
zamówienia, i/lub do żądania dostawy i/lub do wycofania się z umowy.  
Zapłacone kary umowne zostaną potrącone z ewentualnych roszczeń 
odszkodowawczych. 

 3.3. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjęcia towarów przed terminem 
realizacji zamówienia.  

 
 

 
4. 4.   Dostawa/opakowania  
      4.1. Dostawca zobowiązany jest do utrzymywania  wysokiej jakości 

dostarczanych materiałów i minimalizacji ryzyka uszkodzenia towaru w 
czasie transportu . Towary dostarczone do Gerresheimer Bolesławiec 
muszą być w stanie nienaruszonym, odpowiednio oznakowane i w 
oryginalnym opakowaniu.  W celu prawidłowej identyfikacji materiałów 
prosimy o umieszczanie naszego numeru zamówienia  na wszystkich 
dokumentach  wysyłkowych i fakturach . Brak numeru zamówienia na 
przekazywanych dokumentach może być przyczyną opóźnień w 
płatnościach za dostarczony towar.        

       4.2. Każde uszkodzenie wynikłe w czasie transportu ( w zależności od 
przyjętych warunków Incoterms ) jest podstawą do reklamacji  i będzie 
zgłaszane do dostawcy bezpośrednio w momencie wykrycia wady  przez 
Gerresheimer Boleslawiec S.A. 

(1 4.3. Dostawy realizowane winne być na warunkach DDP (INCOTERMS 
2017) do określonego przez nas miejsca docelowego. Jeżeli, w 
wyjątkowych przypadkach, zobowiązani będziemy do poniesienia 
kosztów transportu, Dostawca zobowiązuje się skorzystać z wybranego 
przez nas spedytora lub z najbardziej korzystnych dla nas usług 
spedycyjnych. W przypadku  sprzedaży realizowanej na warunkach 
ExWorks (EXW)  dostawca zobligowany jest do podania nam wszystkich 
wymaganych informacji  potrzebnych do zorganizowania  odbioru.  

(2 4.4. Ryzyko przechodzi na nas po dokonaniu odbioru towaru w 
określonym przez nas miejscu docelowym dostawy.  

 4.5. Cena powinna zawierać koszty opakowania. Jeżeli w drodze wyjątku 
uzgodniono inaczej, naliczany przez Dostawcę koszt opakowania nie 
przekroczy faktycznie poniesionych przez Dostawcę kosztów pakowania.  
Dostawca zobowiązuje się zastosować wybrane przez nas opakowanie 
oraz zapewnić, że opakowanie będzie chronić towary przed 
uszkodzeniem.   
4.6. Dostawcy nie przysługuje prawo do realizacji dostaw częściowych   

   bez porozumienia z Gerresheimer Bolesławiec S.A. i uprzedniej 
akceptacji.   

   4.7.  Palety  
      Wszystkie surowce, materiału opakowaniowe i towary  należy wysłać 

do Gerresheimer Bolesławiec S.A.  na  paletach.  Palety drewniane 
muszą być wykonane z drewna , które posiada certyfikat wolny od  
2,4,6-tribromofenolu (TBP) i wszelkich innych środków zwalczających 
grzybobójcze fenole . Palety muszą być  zgodne z normą ISPM 15.   
Zabronione jest również użycie palet fumigowanych bromkiem 
metylu. Wszystkie palety drewniane muszą być prawidłowo 
oznaczone znakiem dopuszczenia zgodnym dla standardu  ISPM 15. 
Jedynymi dozwolonymi wyjątkami od tego wymogu są oryginalne 
palety EPAL. . Nieprzestrzeganie tego wymogu skutkuję  
odrzuceniem dostawy na koszt dostawcy. 

 
5. Dokumentacja  
5.1. Faktury, dowody dostawy oraz specyfikacje wysyłkowe powinny być 

załączone do każdej przesyłki . W/w dokumenty powinny zawierać: 

 numer zamówienia,  

 określenie ilości oraz jednostki ilości,  

 wagę brutto, wagę netto oraz, w zasadnych przypadkach, masę 
obliczeniową,  

 określenie materiału przy pomocy naszego numeru materiału,  

 pozostałą ilość, w przypadku uzgodnionych dostaw częściowych,  

 adres dostawy / odbiorcę towarów, 

 statystyczny numer towaru, jeżeli okaże się to zasadne,  

 świadectwo jakości/ certyfikat pochodzenia z datą produkcji 
wystawiony do każdej partii dostarczonego towaru.  
Dostawy bez świadectw jakości nie mogą zostać odebrane przez 
Gerresheimer Boleslawiec S.A. Informujemy ,że wszystkie 
surowce, materiały opakowaniowe i towary handlowe objęte są 
procedurą kontroli jakości . Jeśli nie spełniają specyfikacji 
technicznych, dostarczony towar jest uszkodzony  lub 
identyfikacja towaru nie jest możliwa, dostawa zostaje odrzucona 
o czym dostawca zostaje poinformowany w protokole reklamacji. 
 

5.2. Jeżeli dostawca nie wywiąże się z zobowiązań określonych w 
powyższych ustępach, nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w 
dalszej procedurze.  
 
 
 
 
 



6. Ceny 
  6.1. O ile jednoznacznie nie postanowiono inaczej, uzgodnione ceny będą 

 cenami zryczałtowanymi, chyba że Dostawca generalnie obniży swoje 
 ceny.  

  6.2. Podana w zamówieniu cena będzie wiążąca i będzie określana na 
 podstawie umowy na warunkach dostawy DDP (INCOTERMS 2017). 
 Uzgodniona cena zakupowa jest ceną netto i wszystkie koszty związane z 
 realizacją zamówienia .  

 
7. Faktury/płatności  

  7.1. Faktury będą wystawiane dla każdego zamówienia oddzielnie.  
 Płatności dokonywane będą wyłącznie po otrzymaniu wszystkich wolnych 
 od wad towarów lub po realizacji wszystkich wolnych od wad usług oraz 
 po otrzymaniu faktury.  Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio również 
 w przypadku uzgodnionych dostaw częściowych.  Opóźnienia powstałe w 
 związku z nieprawidłowymi lub niepełnymi fakturami nie będą miały 
 wpływu na okresy objęte rabatami.  W przypadku udzielenia rabatu 
 płatności będą dokonywane: 

 rabatu 2% - w ciągu 14 dni 

 netto – w ciągu 60 dni 
  7.2. Prawo do kompensaty i zatrzymania towaru przysługiwać będzie nam 

 w zakresie określonym przepisami prawa.  
  7.3. Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidłowe dane firmy Gerresheimer  

 na fakturze. Faktury z nieprawidłowymi danymi, błędnie wystawione nie 
 mogą być  zaakceptowane  do płatności. Uzgodnione warunki płatności  
 liczone są przez Gerresheimer Boleslawiec S.A. od momentu prawidłowo 
 wystawionej faktury VAT. 

  7.4. Informujemy, że istnieje możliwość wysyłania faktur drogą 
 elektroniczną w formacie PDF. Szczegółowe informacje można uzyskać 
 pod adresem  faktury@gerresheimer.com 

  7.5. Cesja wierzytelności, faktoring lub inne formy płatności polegające na 
 przekazaniu należności za dostarczony towar czy usługę na rzecz 
 wskazanego za fakturze  banku lub  innego podmiotu gospodarczego 
 wymaga każdorazowo  zgody ze strony Gerresheimer Bolesławiec S.A. 

 
8. Jakość / wykrywanie wad / odpowiedzialność z tytułu wad 

  8.1. Dostawca zobowiązany jest do utrzymywania  wysokiej jakości 
 dostarczanych materiałów i minimalizacji ryzyka uszkodzenia towaru w 
 czasie transportu . Towary dostarczone do Gerresheimer Bolesławiec 
 muszą być w stanie nienaruszonym, odpowiednio oznakowane i w 
 oryginalnym opakowaniu.  

  8.2. Jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia w odpowiednim terminie 
 kontroli towarów pod kątem wszelkich rozbieżności jakościowych i 
 ilościowych; powiadomienia dotyczące wad Dostawca otrzyma w ciągu 10 
 (dziesięciu) dni roboczych, licząc od dnia otrzymania towarów albo, w 
 przypadku wad ukrytych, od dnia wykrycia wady. 

  8.3. Roszczenia z tytułu wad ukrytych przysługiwać nam będą bez 
 ograniczeń. Niezależnie od przypadku, uprawnieni będziemy, według 
 naszego uznania, do żądania od Dostawcy usunięcia wad lub dostawy 
 nowych, niewadliwych towarów.  Zachowujemy prawo do roszczeń 
 odszkodowawczych, w szczególności do roszczeń odszkodowawczych z 
 tytułu zastępczego wykonania umowy.  

  8.4. W przypadku ryzyka wystąpienia opóźnienia lub w przypadku innej 
 nagłej potrzeby, będziemy uprawnieni do usunięcia wady we własnym 
 zakresie lub do zlecenia usunięcia wady osobom trzecim na koszt 
 Dostawcy. Koszty związane z czynnościami określonymi w niniejszym 
 ustępie ponosi Dostawca. 

  8.5. Jeżeli Dostawca nie będzie w stanie usunąć wady / zrealizować 
 dostawy zastępczej lub jeżeli nie będzie w stanie wykonać powyższych 
 czynności bez zbędnej zwłoki po przekazaniu żądania i po wskazaniu 
 terminu wykonania takich czynności, będziemy uprawnieni, niezależnie 
 od naszych innych roszczeń ustawowych, do odesłania towarów na koszt 
 i ryzyko Dostawcy oraz do zlecenia zaspokojenia naszych potrzeb innym 
 osobom trzecim.  

  8.6. Okres przedawnienia wynosi 12 miesięcy, licząc od przeniesienia 
 ryzyka. 

  8.7. Z wyłączeniem postanowień zawartych powyżej, gwarancja będzie 
 opierać się na zapisach ustawowych.  

 
9. Odpowiedzialność producenta / odszkodowanie / ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej  
  9.1.Dostawca zobowiązuje się posiadać ważne ubezpieczenie od 

 odpowiedzialności za produkt na kwotę co najmniej 5 000 000 EUR 
 (pięciu milionów euro) jako łączny jednorazowy limit (ryczałtowy) z tytułu 
 szkód na osobie i mieniu od jednego zdarzenia oraz 10 000 000 EUR 
 (dziesięciu milionów euro) za każdy okres ubezpieczenia (jeden rok); W 
 przypadku przysługujących nam roszczeń odszkodowawczych 
 przewyższających ww. kwoty roszczenia takie zostaną utrzymane. 

 

 
 
10. Prawa ochrony 
10.1.Dostawca zapewnia, że realizacja dostawy oraz wykorzystane do 

  naszych  celów produkcyjnych  dostarczonych towarów nie narusza 
 żadnych patentów ani innych praw własności intelektualnej (w tym praw 
  autorskich oraz innych pokrewnych praw rzeczowych) osób trzecich. 

Dostawca zobowiązuje się zwolnić nas oraz naszych klientów z wszelkich 
roszczeń z tytułu wykorzystania jakichkolwiek ww. praw ochrony.  
Powyższych zapisów nie stosuje się do przypadku, w którym Dostawca 
wyprodukował dostarczone towary zgodnie z przekazanymi przez nas 
rysunkami, specyfikacją techniczną ,  modelami lub innymi opisami bądź 
zamówieniami i nie wiedział lub nie mógł wiedzieć, że doszło do naruszeń 
praw ochrony w związku z produktami wytworzonymi przez Dostawcę.  
Na żądanie Dostawcy zobowiązujemy się powiadomić Dostawcę o 
krajach, do których towary są dostarczane.  
10.2. Dostawca gwarantuje, że podpisywanie indywidualnych umów 
zakupowych nie będzie skutkować naruszeniem przepisów prawa, w  
szczególności naruszeniem ustaw, rozporządzeń lub innych przepisów 
ustanowionych przez jakikolwiek organ administracji publicznej.  
10.3. Dostawca gwarantuje, że wszelkie przedmioty umów zakupowych 
stanowią jego wyłączną własność oraz że nie są obciążone żadnymi 
prawami osób trzecich (np. zastawami, prawami innych wierzycieli 
wynikającymi z cesji roszczeń lub innych zabezpieczeń pożyczek, 
nabyciem należności, sprzedażą ratalną, zakupem warunkowym itp.). 
 
11. Siła wyższa 
Wojny, wojny domowe, ograniczenia eksportu lub handlu spowodowane 
zmianami sytuacji politycznej, strajki, lokauty, zakłócenia działalności, 
ograniczenia działalności oraz inne temu podobne okoliczności 
uniemożliwiające lub utrudniające nam realizację umowy będą uznawane 
za siłę wyższą i będą zwalniać nas z obowiązku terminowego 
przyjmowania towarów przez okres utrzymywania się ww. okoliczności.  
Strony umowy zobowiązane są wzajemnie się informować w ww. zakresie 
oraz w dobrej wierze dostosowywać swoje zobowiązania do zmian 
sytuacji. 
 
12. Przechowywanie / własność 
Materiały, towary przekazane dostawcy do realizacji zamówienia na rzecz 
Gerresheimer Bolesławiec S.A.   pozostaną naszą własnością.  Materiały 
takie powinny być przechowywane oddzielnie i mogą być 
wykorzystywane wyłącznie do realizacji naszych zamówień.  Dostawca 
ponosi odpowiedzialność z tytułu obniżenia wartości lub utraty również z 
winy osób trzecich.  Produkty wytwarzane z użyciem dostarczanych przez 
nas materiałów stanowić będą naszą własność na odpowiednich etapach 
produkcji.  Dostawca zobowiązany będzie przechowywać takie produkty 
w naszym imieniu. Koszty przechowywania produktów i materiałów 
przechowywanych w naszym imieniu zostanie uwzględniony w cenie 
zakupowej.  
 
13. Tajemnica handlowa  
Dostawca zobowiązuje się traktować nasze zamówienia oraz wszelkie 
dane handlowe i techniczne związane z zamówieniami jako tajemnicę 
handlową.  
 
14. Warunki ogólne 
14.1. Jeżeli którekolwiek z postanowień okaże się nieważne, to  
pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia.  
14.2. W odniesieniu do wszelkich stosunków prawnych pomiędzy nami a  
Dostawcą, nawet jeżeli siedziba Dostawcy mieści się za granicą,  
zastosowanie ma prawo kraju, w którym mieści się nasza siedziba, w tym  
zapisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej sprzedaży  
towarów (CISG).  
14.3. Miejscem wykonania będzie nasza siedziba.  W odniesieniu do 
każdej dostawy dopuszcza się zawarcie umowy zawierającej warunki  
rozbieżne z treścią niniejszego dokumentu. 
14.4. Sądami właściwymi będą sądy właściwe ze względu na miejsce 
naszej siedziby.  
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