KBR POLAND Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000073204
Zarząd Spółki: Adam Ściążko, Robert John Green, Steven Vontur
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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG
ZAMAWIAJĄCY/PŁATNIK
KBR POLAND Sp. z o.o. z siedzibą : ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000073204, Regon 170242777, kapitał
zakładowy 831.500,00 zł.
Zarząd Spółki : Adam Ściążko, Robert John Green, Steven Vontur.
Adres wysyłkowy: siedziba Zamawiającego: 82-500 Kwidzyn, ul. Lotnicza 1
Telefon:
Fax:
Nazwa Banku
Nr konta:
Kod SWIFT:

+ 48 55 279 87 29
+ 48 55 279 81 11
Bank BPH SA
17-10600076-0000321000157117
BPHKPLPKPL

KLAUZULE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:




Zapytanie ofertowe nie stanowi podstawy do obciążenia Zamawiającego kosztami opracowania
oferty i nie może być podstawą innych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający w czasie trwania akcji ofertowej zastrzega sobie prawo do żądania od oferenta
aktualnych dodatkowych danych jak: KRS lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, certyfikaty, ubezpieczenia itp. pod rygorem odrzucenia oferty.
Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego na złożoną ofertę w ciągu 21 dni od wymaganej daty jej
złożenia oznacza rezygnację z oferty.

KLAUZULE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
1. DOKUMENTY DOSTAWCY:
1.1. DOSTAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PISEMNEGO POTWIERDZENIA PRZEZ OSOBY
UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA FIRMY PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA W CIĄGU 5
DNI OD DATY JEGO OTRZYMANIA.
1.2. Przy dostawach krajowych do przesyłki musi być dołączony dokument WZ lub kopia faktury.
1.3. Dostawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu rozliczeniowego/ faktury VAT w ciągu 7 dni od
dostarczenia towaru.
1.4. Dostawca zobowiązany jest umieścić na tych dokumentach numer zamówienia.
1.5. Przy dostawach środków chemicznych musi być dołączona karta charakterystyki produktu (napisana w
języku polskim).
1.6. Przy fakturowaniu towarów w obcej walucie na fakturze musi być podane: data i kurs waluty
oraz nazwa banku. Brak tych danych na fakturze spowoduje odesłanie faktury do Dostawcy z
powodu braku podstawy do obciążenia.
1.7. Do dokumentów dostawy powinna być dołączona Karta Gwarancyjna.
1.8. List przewozowy - prosimy o wpisywanie przewoźnikom na liście przewozowym NUMERU
ZAMÓWIENIA KBR POLAND, celem szybkiej i jednoznacznej identyfikacji usługi z przewożonym
towarem. Brak listu przewozowego przy fakturze na transport może spowodować odesłanie faktury za
usługę transportową.
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2. PODATEK VAT:
2.1. Jeśli z winy Dostawcy Zamawiający nie będzie mógł odliczyć naliczonego podatku VAT, Dostawca
zobowiązuje się do wystawienia faktury korygującej celem rekompensaty poniesionej straty.
2.2. Dostawca musi poinformować Zamawiającego o posiadaniu statusu „Małego Podatnika” oraz
o zmianie tego statusu.

3. DOSTAWA:
3.1. Za niedotrzymanie terminu dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar
umownych w wysokości 0,2% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10%
wartości zamówienia.
3.2. Zwłoka w dostawie nie zwalnia Dostawcy z obowiązku wykonania zamówienia, chyba, że
Zamawiający zwolni Dostawcę z obowiązku wykonania takiego zamówienia.
3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar
umownych, jeżeli nie pokryją one szkody spowodowanej nieterminową dostawą.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI:
4.1. Za datę zapłaty ustala się dzień, w którym nastąpi obciążenie rachunku Zamawiającego.
4.2. Jeżeli nie uzgodniono innego terminu płatności w zamówieniu, termin płatności wynosi 30 dni.
4.3. Termin płatności może ulec przedłużeniu (różnica ilości dni) w przypadku, gdy data otrzymania faktury
poprzedzać będzie datę otrzymania towaru lub, gdy dostarczony towar jest reklamowany przez
Zamawiającego. Płatność w tym terminie nie będzie stanowiła naruszenia postanowień umowy i nie
będzie traktowana jako opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 481
Kodeksu cywilnego.
4.4. Zapytania dotyczące płatności za wystawione faktury oraz w sprawie potwierdzania sald rozrachunków
należy kierować bezpośrednio do Zamawiającego.

5. Wszelkie informacje zamieszczone na fakturze lub innych dokumentach dostawcy niezgodne z treścią
przyjętego zamówienia nie będą miały mocy prawnej dla Zamawiającego.

6. KLAUZULA POUFNOŚCI:
Wszelkie informacje związane z zakupem towarów i usług, w szczególności zamówienie, jego akceptacja,
umowa, wszelkie informacje handlowe i techniczne, stanowią informacje poufne.
Rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zakazane. Za naruszenie powyższego zakazu
Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 20% wartości netto każdego
zamówienia. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odpowiedzialności
odszkodowawczej na zasadach ogólnych.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW WEWNĘTRZNYCH BHP I
PPOŻ:
7.1. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących we wskazanym
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miejscu dostawy, w szczególności przepisów o trzeźwości i ppoż., pod rygorem zapłaty kar umownych
przewidzianych w ww. przepisach.
7.2. Kary umowne, o których mowa wyżej, będą potrącone z faktur częściowych lub końcowych Dostawcy.
7.3. Dostawca będzie ponadto zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z nieprzestrzegania przepisów
ppoż., w tym związanych z usunięciem skutków pożaru ( zapłonu), przy czym naprawienie szkody
obejmuje zarówno straty, które Zamawiający poniósł, jak i korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu
szkody nie wyrządzono.

8. RYZYKO PRZYPADKOWEJ UTRATY LUB USZKODZENIA TOWARÓW:
8.1. Dostawca ponosi koszty wydania, a szczególności koszty zmierzenia lub zważenia, opakowania,
ubezpieczenia na czas przewozu i koszty dostawy towarów, a koszty odebrania Zamawiający.
8.2. Z chwilą wydania towarów przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z towarami oraz
niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
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