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1. DEFINICJE 
1.1.  Termin Kupujący w niniejszym dokumencie oznacza  

Pipelife Polska S.A.
1.2.  Zamówienie zakupu oznacza dokument zakupu. Ten 

dokument oraz wszelkie inne dokumenty wymienione  
w niniejszym dokumencie stanowią całość porozumie-
nia między stronami.  

2. CZAS DOSTAWY 
Czas dostawy jest kluczowy dla realizacji zamówienia za-
kupu. Wyznaczone terminy dostawy towarów powin-
ny być ściśle przestrzegane. Bez uszczerbku dla obo-
wiązku Dostawcy do dostarczenia towaru na czas, 
Dostawca powiadomi Kupującego na piśmie niezwłocznie, 
gdy jakakolwiek zwłoka jest przewidywana. Niedostarczenie  
w terminie określonym lub uzgodnionym uprawnia Kupują-
cego (bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, które może 
mieć) do, (a) anulowania zamówienia bez kary dla Kupujące-
go lub (b) odmowy przyjęcia jakiejkolwiek późniejszej dosta-
wy towarów.

3. WARUNKI DOSTAWY
Warunki dostawy są regulowane i interpretowane zgodnie 
z postanowieniami „INCOTERMS” (ostatnie wydanie) wraz z 
wszelkimi ich zmianami.

4. PŁATNOŚĆ
Płatność zostanie dokonana zgodnie z ustaleniami a jej for-
muła określona w zamówieniu zakupu.

5. ZMIANY
Zmiany lub modyfikacje towarów, ich parametrów, warun-
ków handlowych oraz cen występujących w zamówieniu 
zakupu nie będą wiążące dla Kupującego, chyba że wy-
raźnie zostały przez niego uzgodnione na piśmie. Dostaw-
ca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego w 
przypadku, gdy którekolwiek towary będące przedmiotem 
zamówienia zakupu zostały objęte zmianą rysunków, spe-

cyfikacji lub projektu; Dostawca nie może, bez uprzedniej pi-
semnej zgody Kupującego dokonywać jakichkolwiek zmian  
w zamówieniu zakupu. 

6.  PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI ORAZ 
PRZEJŚCIE RYZYKA

Własność towaru i ryzyko związane z jego posiadaniem po-
zostają w gestii Dostawcy do momentu, w którym nie zosta-
ną dostarczone do miejsca wskazanego przez Kupującego 
w zamówieniu zakupu.

7. PRZYJĘCIE TOWARU
W przypadku dostarczenia przez Dostawcę towarów nie-
zgodnych z zamówieniem zakupu; zarówno z powo-
du niezgodności jakościowej, ilościowej, geometrycznej 
bądź związanej z przeznaczeniem zastosowania towarów;  
Kupujący ma prawo do odmowy przyjęcia dostawy towa-
rów w uzasadnionym czasie.

8. POUFNOŚĆ
Wszelkie zamówienia zakupu złożone przez Kupujące-
go, w tym również dołączone do nich projekty, rysunki, 
specyfikacje oraz informacje winny być traktowane przez 
Dostawcę jako poufne. Dostawca nie będzie wykorzy-
stywał nazwy Kupującego ani podmiotów powiązanych 
z Kupującym w jakimkolwiek celu bez uprzedniej zgody  
Kupującego.

9. UBEZPIECZENIE
Dostawca zobowiązuje się zawrzeć na własny koszt i po-
siadać wszelkie niezbędne, prawem wymagane, ubez-
pieczenia celem pokrycia ewentualnych roszczeń  
Kupującego wynikających ze zobowiązań z tytułu realizacji 
zamówienia zakupu.

10. PRAWO
Wszelkie spory wynikające z niniejszego dokumentu będą 
rozstrzygane przez Sąd odpowiedni dla Kupującego.

OGÓLNE WARUNKI 
ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG
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