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Załącznik nr……. do……………………….…..…….
(nr umowy/zlecenia/zamówienia)

STANDARDOWE WARUNKI DOSTAW (SWD)
wersja obowiązująca od dnia 28.08.2014
Symbole: D – Dostawca
GW – Generalny Wykonawca
1. Niniejsze warunki są integralną częścią umowy zawartej
pomiędzy Dostawcą (D), a Generalnym Wykonawcą (GW)
i mają moc rozstrzygającą w przypadku niespójności warunków
zawartych w ofercie cenowej D i innej korespondencji, chyba
że zmiany lub wyłączenia niejszych warunków zostaną
uzgodnione i potwierdzone przez GW.

przesłanek do odstąpienia od umowy (dotyczy pkt.9.1. i 9.2.)
w całości lub w części wg. wyboru GW, w sytuacjach
przewidzianych w kodeksie cywilnym oraz w następujących
przypadkach:
9.1. w przypadku gdy D nie przestrzega Standardowych
Warunków Dostaw i innych uzgodnionych warunków
umowy,
9.2. w przypadku gdy Inwestor lub GW odstąpi od realizacji
inwestycji na potrzeby której zawarto umowę lub umowa na
realizcję inwestycji uległa rozwiązaniu lub wygaśnięciu
z innych przyczyn.

2. D każdorazowo, wraz z realizacją Dostawy lub partii
Dostawy, dostarczy wszelkie dotyczące zamówionych
materiałów i urządzeń polskie i europejskie wymagane na dzień
dostawy deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty, aprobaty i inne
odpowiednie dokumenty wraz z instrukcjami użytkowania, obsługi
i konserwacji w języku polskim oraz w zależności od przedmiotu
dostawy udzieli gwarancji, jeżeli jest wymagana.
Dostarczany materiał lub towar będzie odpowiadał pod
wszelkimi względami specyfikacjom i spełniał wymagania GW.

10. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez GW
z przyczyn zależnych od D oraz odstąpienia od niniejszej umowy
przez D z przyczyn niezależnych od GW, D zapłaci na rzecz GW
karę umowną w wysokości 10% całkowitej ceny szacunkowej
netto.

3. Obowiązki Dostawcy:
3.1. D zobowiązany jest do usunięcia wad Dostawy i partii
Dostawy poprzez naprawę lub wymianę wadliwego
przedmiotu Dostawy na nowy oraz pokrycia wszelkich
zasadnych kosztów poniesionych przez GW w związku
z wystąpieniem wady.
3.2. D jest odpowiedzialny wobec GW za wszelkie straty
i szkody poniesione przez GW w wyniku naruszenia przez
D jakichkolwiek warunków lub gwarancji niniejszej umowy.
D zabezpieczy GW przed takimi stratami lub szkodami.
3.3. D ponosi ryzyko i koszty transportu przedmiotu Dostawy
i parii Dostawy wraz z rozładunkiem, do momentu
rzeczywistej dostawy do miejsca przeznaczenia
określonego w zamówieniu (chyba że w protokole
negocjacji postanowiono inaczej), niezależnie od faktu,
że tytuł własności mógł wcześniej przejść na GW.
3.4. Przyjęcie Dostawy lub partii Dostawy przez przedstawicieli
GW nie uwalnia D od obowiązku wymiany lub naprawy
przedmiotu Dostawy i partii Dostawy, w których wykryto
uszkodzenia materiału lub wady wykonania w czasie
montażu lub po jego zakończeniu.
3.5. D jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie
przedmiotu
Dostawy
lub
partii
Dostawy
przed
uszkodzeniem.
4.

11. D gwarantuje, że towar jest wolny od wszelkich wad prawnych,
w szczególności, że towar nie jest przedmiotem własności osób
trzecich, ani nie jest przedmiotem jakichkolwiek praw własności
przemysłowej, intelektualnej czy innych praw pokrewnych, które
mogłyby zostać naruszone w wyniku dostarczenia towarów lub
ich dalszej odsprzedaży przez GW.
12. Gwarancja jakości:
12.1. D udziela GW na przedmiot Dostawy gwarancji jakości
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego na okres
wskazany w Protokole z Negocjacji, bez konieczności
wydawania odrębnych dokumentów gwarancyjnych
(„Gwarancja jakości”). D zapewnia dobrą i odpowiadającą
warunkom umowy i przepisom prawa jakość przedmiotu
Dostawy. Gwarancja jakości udzielana jest na zasadach
wynikających z kodeksu cywilnego ze zmianami
wynikającymi z postanowień ust. 12.1-12.11.
12.2. Gwarancja jakości jest ważna niezależnie od rozwiązania
umowy zgodnie z pkt. 9 niniejszych SWD.
12.3. W
wypadku
powzięcia
przez
GW
wiadomości
o jakiejkolwiek wadzie Dostawy lub partii Dostawy, GW
zawiadomi D na piśmie lub faksem o jej wystąpieniu, a D
niezwłocznie podejmie nieodpłatnie wszelkie działania
mające na celu naprawę lub usunięcie zaistniałej wady, nie
wyłączając wymiany Dostawy lub partii na nowy
(„Usunięcie wady”). D zobowiązany jest Usunąć wady
w terminie określonym w Protokole z Negocjacji.
12.4. Gwarancją objęte są również wady estetyczne oraz
zmniejszające wartość Dostaw.
12.5. Trzykrotne ujawnienie się tej samej wady zobowiązuje D na
żądanie GW do wymiany wadliwego elementu na nowy.
12.6. D dokona Usunięcia wady w miejscu
dostarczenia/wbudowania przedmiotu Dostawy.
12.7. W przypadku kwestionowania odpowiedzialności D za
zgłoszoną wadę, GW ma prawo zlecić wykonanie
ekspertyzy dotyczącej przyczyn powstania wady.
W przypadku, gdy ekspertyza wykaże odpowiedzialność D
za wadę, D zwróci GW poniesione koszty ekspertyzy.
12.8.Usunięcie wady powinno być stwierdzone dokonaniem
odbioru gwarancyjnego.
12.9. W ramach Usunięcia wady, D zobowiązany jest nie tylko do
dokonania czynności wskazanych w PND i umowie, ale
również do naprawienia wszelkich szkód poniesionych
przez GW, Inwestora lub jakiekolwiek osoby trzecie
w wyniku samego wystąpienia wady.
12.10.Jeżeli Inwestor, GW i D uznają Usunięcie wady za
niemożliwe, to wówczas cena Dostawy zostanie
odpowiednio obniżona, proporcjonalnie do obniżonej
wartości estetycznej lub użytkowej Dostaw, co nie wyklucza
dochodzenia przez GW od D pokrycia wszelkich szkód
jakie GW poniósł w wyniku powstania takiej wady.

Jeżeli podstawą zawartej umowy jest dostarczona przez D
i zaakceptowana przez GW próbka przedmiotu Dostawy lub
partii Dostawy, wszystkie Dostawy i partie Dostawy realizowane
przez D będą pod względem jakości i składu odpowiadać
próbce.

5. Dostawa rozpoczyna się i kończy w terminach określonych
w umowie. GW może zmienić lub przesunąć termin dostaw,
pod warunkiem, że taka zmiana lub przesunięcie jest
zasadne. D będzie przestrzegał terminów oraz wszelkich zmian
w terminach Dostawy.
6. Jakikolwiek podpis uzyskany przez D stanowi wyłącznie dowód
potwierdzenia ilości przedmiotu Dostawy lub jej partii bez
potwierdzenia jakości przedmiotu Dostawy. Przyjmuje się, że
pierwsza Dostawa lub jej część dokonana przez D stanowi
ostateczne oraz bezwarunkowe przyjęcie niniejszych warunków.
7. Ceny widniejące w umowie są stałe i obowiązują przez okres
trwania umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
8. W przypadku niemożności terminowego dokonania Dostawy, D
jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym GW w formie
pisemnej.
9. GW jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni
od daty powzięcia wiadomości przez GW o zaistnieniu
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12.11. GW ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu Gwarancji
jakości także po upływie jej okresu jeśli wada została
ujawniona w okresie Gwarancji jakości.
12.12.Strony ustalają, iż okres rękojmi za przedmiot Dostawy
będzie odpowiadał okresowi obowiązywania Gwarancji
jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady D
ponosi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym,
jednakże GW ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu
rękojmi za wady także po upływie jej okresu jeśli wada
została ujawniona w okresie rękojmi za wady.

19.W razie stwierdzenia wad Dostaw lub partii Dostawy, GW
przesługuje prawo odmowy dokonania odbioru.
20.Działanie na szkodę przedsiębiorstwa i jego wizerunku.
Nieuzasadnione reklamacje ze strony klientów dotyczące
przedmiotu Dostawy mogą prowadzić do ukazywania się
w mediach niekorzystnych informacji. D upoważnia GW do
podejmowania, w jego imieniu, odpowiednich kroków służących
przeciwdziałaniu szkodliwym dla GW doniesieniom w mediach.
Ponadto D zobowiązuje się podjąć wszelkie działania, w celu
uniknięcia jakiejkolwiek szkody i negatywnych oddziaływań na
wizerunek GW wskutek informacji w mediach dotyczących
dostarczonych/sprzedanych przez niego towarów.

13. W przypadku, wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek
roszczeniami dotyczącymi przedmiotu Dostawy lub partii
Dostawy, D jest zobowiązany do niezwłocznego wyjaśnienia,
w porozumieniu z GW, zasadności tych roszczeń i pokrycia
wszelkich kosztów związanych z ich dochodzeniem przez osoby
trzecie.

21.Cesja wierzytelności D wobec GW osobom trzecim może
nastąpić tylko za uprzednią pisemną zgodą GW pod rygorem
nieważności.

14. D zapewnia, że dostarczony przez niego przedmiot Dostawy jest
wolny od jakichkolwiek wad i z tego powodu GW nie ma
obowiązku jego zbadania i jest uprawniony do dochodzenia
roszczeń z gwarancji oraz rękojmi także wówczas, gdy
zawiadomienie o wadzie nie nastąpi niezwłocznie.

22.Wszelkie zawiadomienia pomiędzy GW i D dokonywane będą
poprzez przekazanie ich GW/D bezpośrednio za potwierdzeniem,
drogą faxową oraz dodatkowo przesyłkami kurierskimi lub listami
za potwierdzeniem odbioru na adresy i numery faxów wskazane
w Protokole Negocjacji, o ile GW i D nie postanowili inaczej.
Doręczenie uznaje się za dokonane z chwilą przesłania faxu
i otrzymania potwierdzenia jego doręczenia lub z chwilą
potwierdzenia odboru przesyłki awizowanej. D zobowiązuje się
do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o każdej zmianie
siedziby lub adresu do doręczeń korespondencji. W przypadku
naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem
poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone
skutecznie w dacie pierwszego awizowania listu.

15. W przypadku, gdy przedmiot Dostawy, który ma być
dostarczony do GW, zainstalowany u GW, użytkowany przez
GW, stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, należy
umieścić
na
nim
wyraźne
ostrzeżenie,
szczegółowo
przedstawiające rodzaj zagrożeń oraz środki ostrożności
niezbędne do eliminacji ryzyka i informujące o sposobie
postępowania w przypadku wypadku. Wszystkie osoby
dostarczające przedmiot Dostwy na miejsce dostawy muszą
posiadać kaski ochronne. D zobowiązany jest do
bezwzględnego
przestrzegania
przepisów
BHP
oraz
szczególnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu
dokonywanych dostaw.

23. Wszelkie informacje związane z realizacją umowy mają charakter
poufny i nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej
pisemnej zgody GW, z tym zastrzeżeniem, że GW może
przekazać powyższe informacje spółkom z Grupy Eiffage.
Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje także po
wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, niezależnie od przyczyny.

16.Odpowiedzialność za dostarczony
przedmiot Dostawy
przejdzie na GW tylko wtedy, gdy zostaną one prawidłowo
dostarczone na miejsce dostawy wskazane w umowie oraz
przez GW odebrane.

24.Umowa dostawy, niniejsze warunki oraz wszelkie działania
i zlecenia, do których się one odnoszą, podlegają prawu
polskiemu.

17.Wydanie przedmiotu Dostawy następować będzie w miejscu
wskazanym w Protokle z Negocjacji, po uprzednim dokonaniu
badania ilościowego przedmiotu Dostawy. Wydanie partii
Dostawy będzie potwierdzone dokumentem odbioru partii Dostaw
podpisanym przez strony umowy. Podpisanie przez strony
dokumentu odbioru Dostaw lub partii Dostaw w żadnym razie nie
stanowi potwierdzenia jakości przedmiotu Dostawy, a jedynie
potwierdza ilość Dostaw. Zakończenie dostaw zostanie
potwierdzone podpisanym przez strony dokumentem odbioru
końcowego Dostaw.

25.Nieważność poszczególnych postanowień umowy nie ma
wpływu na ważność pozostałych. Postanowienia nieważne
zostaną zastąpione warunkami odpowiadającymi celowi zawarcia
umowy i zamiarowi stron w chwili jej zawierania.
26.Sprawy nie uregulowane powyższymi warunkami reguluje
Kodeks Cywilny.
27.W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy stronami na tle
stosowania postanowień umowy lub w związku z nią, sądem
właściwym do rozstrzygania sporu będzie sąd właściwy dla
siedziby GW.

18.O gotowości do wydania partii Dostawy i przedmiotu Dostawy, D
powiadomi GW za pomocą faksu / e-mail’a, nie później niż 7dni
przed terminem Dostawy.

Generalny Wykonawca (GW)

Dostawca (D)
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