OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ
pakietów materiałów eksploatacyjnych
z dnia 22 kwietnia 2022 r.
§1
Definicje
Materiały Eksploatacyjne: określone w Zamówieniu materiały eksploatacyjne do Sprzętu;
OWZ: niniejsze ogólne warunki zamówień pakietów materiałów eksploatacyjnych;
Sprzęt: sprzęt w postaci urządzeń znakujących, z którego korzysta Zamawiający, do którego
nabywane są Materiały Eksploatacyjne, szczegółowo określony w Zamówieniu;
Strony: Zamawiający i Sprzedawca;
Umowa: umowa zawarta pomiędzy Stronami na skutek złożenia Zamówienia, o treści
zgodnej z OWZ i danym Zamówieniem;
Sprzedawca: Koenig & Bauer Coding (PL) sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie, przy ul.
Bukowskiej 17a, 62-069 Dąbrowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000610660, NIP: 7773260882, Regon:
364110790, kapitał zakładowy 310.500 zł;
Zamawiający: podmiot określony w Zamówieniu, nabywający Materiały Eksploatacyjne do
Sprzętu zgodnie z Umową;
Zamówienie: dokument dookreślający zasady realizacji umowy zawartej zgodnie z OWZ,
w szczególności w zakresie Sprzętu, Materiałów Eksploatacyjnych, koordynatorów Umowy,
cen, okresu obowiązywania Umowy; wzór Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do OWZ –
wzór Zamówienia.
§2
Przedmiot OWZ
Niniejsze OWZ określają zasady składania Zamówień, przyznania rabatu na Materiały
Eksploatacyjne przez Sprzedawca w zamian za zobowiązanie się Zamawiającego do
nabycia określonych w Zamówieniu Materiałów Eksploatacyjnych w określonej ilości, w
czasie obowiązywania Umowy, oraz zasady wykonania zobowiązań Stron, w tym
ewentualnego udzielenia i anulowania rabatu przez Sprzedawcę oraz uiszczenia ceny przez
Zamawiającego na rzecz Sprzedawcy.
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§3
Składanie i akceptacja Zamówień
Zamówienie zostaje złożone z momentem podpisania wypełnionego Zamówienia przez
Strony.
Strony w Zamówieniu określają wszystkie warunki realizacji Umowy wskazane we wzorze
Zamówienia. Strony mogą jednak zrezygnować z dokładnego określania Sprzętu, w
której to sytuacji Zamawiający przyjmuje odpowiedzialność za dobór Materiałów
Eksploatacyjnych do jego sprzętu.
W przypadku niewypełnienia lub błędnego wypełnienia niektórych pól w podpisanym
przez Strony Zamówieniu, Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu
prawidłowego wypełnienia Zamówienia. W celu usunięcia wątpliwości wskazuje się, że
wiążące dla Sprzedawcy jest wyłącznie prawidłowo i w pełni uzupełnione Zamówienie.
W celu uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że określenie w Zamówieniu Sprzętu
oraz kosztów dostarczenia Materiałów Eksploatacyjnych jest fakultatywne. W przypadku
braku określenia kosztów dostarczenia Materiałów Eksploatacyjnych, są one podawane
na bieżąco, według stawek lub kosztów Sprzedawcy związanych z ich dostarczeniem par. 4. ust. 6. stosuje się.

§4
Zobowiązania Stron, realizacja Umowy
1. Przez zawarcie Umowy Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia określonych w
Zamówieniu rodzajów Materiałów Eksploatacyjnych, we wskazanej tam ilości, w okresie
obowiązywania Umowy, w zamian za co Sprzedawca udziela Zamawiającemu
określonych w Zamówieniu rabatów na te Materiały Eksploatacyjne, oraz zobowiązuje się
do dostarczenia tych materiałów zgodnie z Umową. OWU znajduje odpowiednie
zastosowanie do poszczególnych zamówień jakichkolwiek materiałów eksploatacyjnych,
w którym to przypadku postanowienia OWU stosuje się odpowiednio.
2. W ramach realizacji Umowy Materiały Eksploatacyjne będą dostarczane partiami, na
podstawie składanych przez Zamawiającego zgodnie z Umową zamówień, do miejsca
wskazanego w Zamówieniu - chyba że Strony wyraźnie ustalą jednorazową realizację
zamówienia.
3. Rabat udzielony przez Sprzedawcę zostaje udzielony pod warunkiem złożenia przez
Zamawiającego zamówień na oraz uiszczenia ceny za wszystkie Materiały Eksploatacyjne
określone Zamówieniem. W przypadku niezłożenia zamówień i nieuiszczenia ceny przez
Zamawiającego za wszystkie Materiały Eksploatacyjne określone danym Zamówieniem
zgodnie z Umową, ceny tych materiałów zostają przywrócone do wartości bazowych, a
Sprzedawca może domagać się od Zamawiającego pokrycia różnicy pomiędzy ceną
bazową już dostarczonych Materiałów Eksploatacyjnych, a ceną wynikającą z
udzielonego zgodnie z Umową rabatu. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca może także dostarczyć Zamawiającemu wszystkie
pozostałe do zamówienia zgodnie z Umową Materiały Eksploatacyjne i żądać zapłaty za
nie z momentem wysłania ich do Zamawiającego – zgodnie z zasadami określonymi
Umową stosowanymi odpowiednio.
4. Dostarczenie Materiałów Eksploatacyjnych odbywa się na koszt i ryzyko Zamawiającego.
5. Sprzedawca będzie dostarczać Materiały Eksploatacyjne w terminach oraz ilości
uzgodnionych każdorazowo z Zamawiającym. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że
orientacyjny czas dostarczenia Materiałów Eksploatacyjnych znajdujących się w
magazynie Sprzedawcy wynosi ok. 3 dni roboczych, a pozostałych Materiałów
Eksploatacyjnych jest zależny od możliwości ich sprowadzenia z zagranicy, wiążące
pozostają jednak czasy realizacji ustalone przez Strony.
6. Zamawiający uiści Sprzedawcy każdorazowo także wynagrodzenie z tytułu dostarczenia
danych Materiałów Eksploatacyjnych, zgodnie ze stawkami lub kosztami określonymi
przez Sprzedawcę, z momentu złożenia zamówienia na te materiały.
7. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia na daną partię materiałów w ramach
realizacji Umowy po uiszczeniu ceny oraz wynagrodzenia za dostarczenie danych
Materiałów Eksploatacyjnych, chyba że Sprzedawca wyraźnie i jednoznacznie zgodzi się
na rozpoczęcie jego realizacji z momentem złożenia zamówienia lub innym momentem.
8. Koszty i ciężary związane z Materiałami Eksploatacyjnymi oraz ryzyko ich utraty
przechodzi na Zamawiającego z momentem wydania ich przewoźnikowi.
9. Na podstawie złożonego w ramach realizacji Umowy zamówienia na Materiały
Eksploatacyjne Sprzedawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT obejmującą te
materiały oraz ew. inne koszty, w tym koszty pakowania lub dostarczenia.
10.
Zamawiający uiści wszelkie należności wynikające z Umowy na podstawie faktury
VAT, wystawionej przez Sprzedawcy, w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, liczonym
od dnia dostarczenia Zamawiającemu tej faktury.
11.
Strony ustalają przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na adres e-mail
Zamawiającego wskazany w Zamówieniu.

12.
Wszystkie wartości określone w Zamówieniu są podane w kwotach netto,
Sprzedawca jest uprawniony do powiększenia ich o kwotę podatku VAT, obliczoną
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13.
W przypadku uiszczenia wynagrodzenia w innej walucie niż wskazana w
Zamówieniu, Zamawiający uiści wynagrodzenie uwzględniając kurs wymiany walut sprzedaży EURO - opublikowany przez NBP według tabeli “C” lub jej przyszłego
odpowiednika, z dnia wystawienia faktury, której dotyczy płatność.
14.
Wynagrodzenie lub cena będzie uiszczane przelewem na rachunek bankowy
Sprzedawcy: SWIFT/BIC: INGBPLPW:
PLN:
92 1050 1520 1000 0090 3084 4089 - dla płatności w walucie Złoty Polski,
EUR: 70 1050 1520 1000 0090 3084 4097 - dla płatności w walucie Euro.
15. Strony ustalają następujący adres e-mail i telefon do składania zamówień: 61 670 40 20,
orders-coding.pl@koenig-bauer.com. Zamówienia można składać w dni robocze w
godzinach: 08:00 - 16:00. Sprzedawca może zmienić dane określone w ust. 14. i ust. 15.
przez powiadomienie Zamawiającego, zmiana staje się skuteczna z momentem
powiadomienia i nie wymaga zmiany Umowy.
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§5
Koordynatorzy Umowy
Strony w Zamówieniu wyznaczą osoby uprawnione i odpowiedzialne za realizację
Umowy, w tym podejmowanie wszelkich decyzji bezpośrednio związanych z jej realizacją.
Osoby określone w ust. 1 są uprawnione w szczególności do składania i realizacji
zamówień w ramach Umowy. Osoby te nie są upoważnione do żadnych czynności
wykraczających poza bezpośrednią realizację Umowy, a w szczególności do rozwiązania
Umowy lub zmiany jej postanowień.
Zmiana osób określonych w ust. 1 powyżej nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
jego aneksowania, jest skuteczna z momentem powiadomienia drugiej Strony.
Wszelkie kontakty Stron związane z realizacją Umowy odbywają się co do zasady
pomiędzy osobami określonymi w ust. 1 powyżej, chyba że OWZ stanowią inaczej.
Osoby te mogą kontaktować się w formie korespondencji e-mail lub w formie pisemnej –
pod rygorem nieważności.
§6
Poufność
Strony Umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści Umowy –
z uwzględnieniem postanowień ust. 2 poniżej – oraz wszelkich informacji dotyczących
drugiej Strony, które powzięły w związku z wykonywaniem Umowy.
Sprzedawca może informować, że Zamawiający korzysta z jego usług – w zakresie
promocji i reklamy usług oraz prowadzenia sprzedaży przez Sprzedawcę.
Obowiązek zachowania tajemnicy określony Umową nie dotyczy obowiązku ujawnienia
informacji objętej tajemnicą wynikającego z obowiązujących przepisów prawa lub
podmiotom świadczącym na rzecz danej Strony usługi doradztwa prawnego,
podatkowego, księgowego lub audytorom - pod warunkiem poinformowania ich o
poufnym charakterze tych informacji i zobowiązania do zachowania ich w tajemnicy. W
takim przypadku Strona – o ile będzie to zgodne z odnośnymi przepisami – poinformuje o
takiej okoliczności drugą Stronę.
Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w niniejszym §6 Umowy trwa w
okresie realizacji Umowy oraz w okresie 3 lat po jej wykonaniu lub rozwiązaniu.
Strony ponoszą odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy także przez swoich
pracowników, wykonawców, podwykonawców i wszelkie osoby, którym przekazały

informacje w związku z wykonywaniem niniejszej umowy jak za działania i zaniechania
własne.
6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego §6 OWZ, Strona naruszająca zapłaci
drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10.000 złotych za każdy przypadek
naruszenia.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

1.
2.

3.

4.

§7
Odpowiedzialność
Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy w związku z realizacją Umowy jest w
każdym przypadku oraz łącznie (za wszystkie przypadki) ograniczona do kwoty
uiszczonego przez Zamawiającego wynagrodzenia. Odpowiedzialność odszkodowawcza
Sprzedawcy w zakresie utraconych korzyści jest wyłączona.
W przypadku rozwiązania Umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Sprzedawca może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 15%
łącznej wartości wszystkich Materiałów Eksploatacyjnych, które miały być nabyte i
dostarczone zgodnie z Umową – w cenach przed udzieleniem rabatu.
W przypadku, gdy Zamawiający nie nabył od Sprzedawcy wszystkich Materiałów
Eksploatacyjnych określonych Umową, Sprzedawca może żądać od Zamawiającego
zapłaty 120% kosztów utylizacji niezamówionych zgodnie z Umową Materiałów
Eksploatacyjnych, na podstawie złożonego oświadczenia o ich utylizacji oraz koszcie tej
utylizacji. Oświadczenie jest wiążące dla Zamawiającego.
Kary umowne są płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej.
Strony mogą dochodzić odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość
zastrzeżonych w Umowie kar umownych.
Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Zamawiający zrzeka się
wynikających z niej uprawnień.
Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w celu realizacji Umowy Sprzedawca musi
zamówić odpowiednie Materiały eksploatacyjne z wyprzedzeniem, aby prawidłowo
zrealizować Umowę i nie wnosi w tym przedmiocie zastrzeżeń. W przypadku niezłożenia
zamówień zgodnie z Umową, Sprzedawca może domagać się zapłaty pełnej wartości już
nabytych przez niego Materiałów Eksploatacyjnych, według cen katalogowych, tytułem
odszkodowania.
Wszelkie uprawnienia Sprzedawcy wynikające z niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań Zamawiającego są niezależne i mogą być dochodzone
kumulatywnie.

§8
Obowiązywanie Umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony w Zamówieniu. Okres ten liczy się od dnia
wskazanego w Zamówieniu (data Zamówienia).
Sprzedawca może bez podania przyczyny odstąpić od Umowy w terminie 5 tygodni od
dnia złożenia Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca zatrzyma wynagrodzenie z
tytułu już zrealizowanych świadczeń.
W przypadku, gdy Zamawiający nie składa zamówień zgodnie z Umową przez okres co
najmniej 2 (dwóch) miesięcy, Sprzedawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze
skutkiem natychmiastowym, a wypowiedzenie to traktuje się jako następujące z winy
Wykonawcy.
Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej
oraz wymaga podania przyczyny wypowiedzenia lub odstąpienia, oba warunki łącznie
zastrzeżone pod rygorem nieważności.

5. W przypadku, gdy żadna ze Stron nie poinformuje drugiej Strony o braku woli
przedłużenia Umowy co najmniej na miesiąc przed zakończeniem obecnego okresu
obowiązywania Umowy, Umowa ulega przedłużeniu o kolejny rok. Postanowienie to
stosuje się odpowiednio w każdym kolejnym roku obowiązywania Umowy. Oświadczenie,
o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu musi być złożone w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
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§9
Postanowienia końcowe
Ilekroć w OWZ jest mowa o dniach roboczych, należy przez nie rozumieć dni tygodnia od
poniedziałku do piątku włącznie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w
Polsce.
Załącznik do OWZ stanowi jego integralną część.
W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień OWZ okazało się nieważne lub
nieskuteczne, OWZ w pozostałej części zachowują swoją ważność. Strony zobowiązują
się niezwłocznie zastąpić nieważne postanowienie, innym postanowieniem,
odpowiadającym w najwyższym stopniu treści i celowi postanowienia, które jest
nieważne lub nieskuteczne.
Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie spory wynikłe pomiędzy nimi w związku z
Zamówieniem oraz OWZ będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla
siedziby Sprzedawcy.
W sprawach nieuregulowanych OWZ mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

ZAMÓWIENIE nr __________________________
z dnia _____________________________
złożone w ramach ogólnych warunków zamówień pakietów materiałów eksploatacyjnych z dnia
22 kwietnia 2022 r.
Zamawiający (dane, w szczególności firma, adres siedziby, nr
KRS, NIP):
Zamawiający jest czynnym podatnikiem VAT (TAK/NIE):
Sprzęt (jeżeli dotyczy):

Szczegółowe informacje dotyczące Materiałów
Eksploatacyjnych do zamówienia przez Zamawiającego w
ramach Umowy:
a) Materiały Eksploatacyjne oraz ich ilość, którą Zamawiający
zobowiązuje się zamówić i nabyć w okresie obowiązywania
Umowy:
b) ceny jednostkowe poszczególnych Materiałów
Eksploatacyjnych – przed oraz po uwzględnieniu rabatów
udzielonych na podstawie Umowy:
Koszty dostarczenia (jeżeli jest określany z góry):
Termin płatności faktury (dni od dnia doręczenia e-mailem w przypadku określenia terminu z góry):
Koordynatorzy Umowy (i dane kontaktowe, tj. nr tel. i e-mail):
- ze strony Sprzedawcy:
- ze strony Zamawiającego:
Adres e-mail Zamawiającego do przesyłania faktur VAT:
Okres obowiązywania Umowy:
Miejsce dostarczania Materiałów Eksploatacyjnych:
Uwagi Stron:

Składając podpis Zamawiający oświadcza, że został poinformowany i zapoznał się z treścią OWZ oraz wszystkich
warunkach, które są wymienione powyżej, jako integralne części Umowy, a także, że zapoznał się z nimi
i wyraźnie je akceptuje, oraz że nie ma zastrzeżeń co do treści Umowy. Osoba podpisująca niniejsze Zamówienie
oświadcza, że jest umocowana do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie niezbędnym do
złożenia niniejszego Zamówienia.

Podpisy Stron:

________________________

________________________

Sprzedawca

Zamawiający

OWZ są dostępne na stronie internetowej: www.kbcpl.pl

