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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARU I USŁUG

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES OBOWIĄZANIA WARUNKÓW
1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług firmy Coro-Tech Sp. Z o.o. stanowią
integralną część każdego zamówienia towarów chyba, że w treści zamówienia podano
inne dane dotyczące wszystkich lub niektórych postanowień. Aktualna wersja
warunków współpracy będzie dostępna na stronie www.corotech.pl.
2. Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług mają zastosowanie do zamówień składanych
przez spółkę Coro-Tech Sp. Z o.o. zwaną dalej „Zamawiającym”, i zawartych na
podstawie tych towarów, umów dostawy, umów sprzedaży towarów lub umów na
świadczenie usług na rzecz Zamawiającego przez podmiot zwanego dalej „Dostawcą”,
w tym mają zastosowanie do czynności poprzedzające zawarcie tych umów, w
szczególności do przygotowania i składania ofert.
3. Ilekroć w poniższych Ogólnych Warunkach Zakupu Towarów i Usług podane pojęcie
zostanie napisane z dużej litery lub skrótem, nadaje się im następujące znacznie:
•

Zamawiający – oznacza spółkę Coro-Tech Sp. Z o.o. z siedzibą w Piasecznie 05500, ul. Kineskopowa 1, Budynek D.

•

Towary – wszystkie towary w tym: części, surowce, wyroby, urządzenia i
materiały będące przedmiotem zamówienia złożonego przez firmę Coro-Tech
Sp. Z o.o.

•

Usługi – wszystkie usługi świadczone na rzecz Coro-Tech Sp. Z o.o. w wyniku
realizacji złożonych zamówień.

•

Dostawca – podmiot z którym firma Coro-Tech Sp. Z o.o. zawarła umowę
dostawy lub inną umowę o podobnych charakterze.

•

Cena Sprzedaży I Nabycia – oznacza wartość towaru lub usługi wyrażoną w
jednostkach pieniężnych, którą firma Coro-Tech Sp. Z o.o. jest zobowiązana
zapłacić dostawny Towarów lub świadczonych Usług zgodnie ze złożonym
Zamówieniem, jest ona podana jako cena netto.

•

Zamówienie – oświadczenie Coro-Tech Sp. z o.o. zawierające ofertę zawarcia
umowy sprzedaży, umowę dostawy lub umowy wykonania usług, na podstawie
której Coro-Tech Sp. Z o.o. nabędzie zamawiane Towary lub Usługi.

•

Dni robocze – Są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
świątecznych i wolnych ustawowo od pracy.

§ 2. ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia są składane przez firmę Coro-Tech Sp. Z o.o. w formie pisemnej. Ustne
Zamówienia są ważne jeśli zostały potwierdzone pisemnie przez Coro-Tech Sp. Z o.o. za
równoważne uznaje się Zamówienie złożone za pośrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej.
2. W treści zamówienia powinno znajdować się co najmniej wskazanie nazwy Towaru: w
tym jego ilość podaną w liczbach lub Usługi, Cenę Sprzedaży i Nabycia oraz termin
realizacji zamówienia oraz miejsce jego dostawy.
3. Zamówienie złożone przez Coro-Tech Sp. Z o.o. Dostawcy zamawianych Towarów lub
Usług stanowi ofertę zawarcia Umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksy Cywilnego.
4. Zamówienie uważa się za zaakceptowane (przyjęte do realizacji), a Umowę za zawartą
z chwilą dostarczenie Coro-Tech Sp. Z o.o. potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do
realizacji przez Dostawcę danych Towarów lub świadczenia Usługi, której dotyczy
zamówienie.
5. Zlecenia typu zlecenie uzupełniające będą powodować zmianę terminu realizacji
zlecenia głównego i terminu dostawy. Kupujący zostanie również obciążany kosztami
rozpakowania i ponownego spakowania oraz testów końcowych, pomiarów, ustawień i
innych parametrów, jeżeli są konieczne
6. Zamówienie może być zaakceptowane wyłącznie bez zastrzeżeń. Wszystkie modyfikacje
i zmiany warunków zaakceptowanych wcześniej przez Coro-Tech Sp. Z o.o. przez
Dostawcę w potwierdzeniu zamówienia uznawane są za nieważne i będą uważane za
niezastrzeżone, a umowa będzie zawarta na warunkach Zamówienia złożonych przez
Coro-Tech Sp. Z o.o., o ile strony nie postanowią inaczej na piśmie.
7. Coro-Tech Sp. Z o.o. zachowuje prawo do wprowadzania zmian w Umowie w trakcie jej
realizacji. Dostawca podejmie starania w celu zadośćuczynienia takiemu żądaniu. Obie
strony zobowiązują się do wspólnego uzgadniania wszelkich zmian zachodzących w
trakcie realizacji zamówienia tj. Ceny Sprzedaży i Nabycia o ile mają one miejsce i ulegną
zmianie ze względu na zmianę zamówienia, Termin realizacji oraz Dostawy jeżeli zmieni
się w przypadku zmiany warunków zawartej wcześniej Umowy kupna i sprzedaży przez
strony.

8. Dostarczenie przez Sprzedającego przedmiotu sprzedaży o parametrach innych niż
określone w zamówieniu może nastąpić tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Kupującego.
9. W przypadku kiedy Dostawca Towarów lub świadczenia Usług nie będzie mógł
zrealizować złożonego i potwierdzonego wcześniej zamówienia firmie Coro-Tech Sp. Z
o.o. zobowiązuje się do pokrycia wszelkich strat i szkód Zamawiającemu ( dotyczy to w
szczególności sytuacji, gdy w oparciu o Towary i Usługi Dostawy firma Coro-Tech Sp. Z
o.o. złoży ofertę swoim Klientom). Równoważne znaczenie ma, kiedy Dostawna nie
będzie mógł dotrzymać zadeklarowanych we wcześniejszej ofercie właściwości i jakości
Towarów lub świadczonych Usług.
10. Kupujący nie może zrezygnować z zamówienia i zobowiązuje się do dokonania pełnej
zapłaty za towar. Chyba, że strony postanowią inaczej.

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest sprzedawany towar lub zamówiona Usługa.
2. Dostawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w najlepszej jakości,
zgodnie z treścią Zamówienia oraz z obowiązującymi prawami przepisami.
3. Dostawca wraz z dostawą zakupionych Towarów dostarczy Zamawiającemu wszelkie
karty gwarancyjne, certyfikaty oraz wszelką dokumentację techniczną oraz inne
dokumenty związane z Zamówieniem, jeśli Towary jakie posiadają bądź są wymagane
przez Zamawiającego i wcześniej zawarte w zaakceptowanej umowie Zamówienia.
Dostawca zapewnia aktualność tych dokumentów, jeśli takie występują.
4. Jeśli przed zawarciem Umowy Dostawca zapewniał, o określonych cechach przedmiotu
Umowy ( lub przedstawił je w swoich materiałach marketingowych – katalogach, na
stronach internetowych, w przesłanych informacjach), o ile w Zamówieniu nie wskazano
wprost inaczej – przedmiot Zamówienia powinien spełnić te cechy.
§ 4 TERMIN I WARUNKI DOSTAWY
1. O ile nie zostanie inaczej uzgodnione na piśmie terminy dostaw są terminami
określonymi w Zamówieniu i oznaczają termin dostarczenia Towaru na wskazane w
Zamówieniu miejsce dostawy lub odpowiednio termin wykonania Usługi, Dostawca jest
zobowiązany ściśle przestrzegać terminy dostawy.
2. Warunkiem dostawy jest dostarczenia towaru do miejsca wskazanego w Zamówieniu
Coro-Tech Sp. Z o.o., o ile nie zostało uzgodnione inaczej.
3. Dostawy częściowe są dopuszczalne, o ile zostało tak określone w Zamówieniu, lub
pisemnie uzgodnione z Zamawiającym.
4. Wcześniej uzgodniony w Umowie termin dostawy Towarów lub świadczenia Usługi jest
zobowiązujący i ostateczny. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody
wynikające z niedotrzymania terminu dostawy.

5. W przypadku zagrożenia dotrzymania dostawy Dostawca zobowiązany jest do
niezwłocznego poinformowania Coro-Tech Sp. Z o.o. o wszelkich okolicznościach, które
mogą mieć wpływ na opóźnienie dostawy Towarów lub wykonywanych Usług. Dostawca
ma obowiązek pisemnie podać przewidywalny okres opóźnienia i przyczyny jego
powstania. Brak podania treści powyżej wypisanych informacji w przypadku braku
możliwości zrealizowania dostawy w ustalonym w Umowie terminie, może być
podstawą do odstąpienia od Umowy Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od całości lub części Umowy nie
zrealizowanej w terminie określonym w Zamówieniu bez obowiązku zapłaty
jakichkolwiek odszkodowań. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia od Dostawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy
zawartej na postawie Zamówienia w zadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym
oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania przedmiotu
Zamówienia.
7. Rozładunek Towarów wykonuje samodzielnie Coro-Tech Sp. Z o.o., chyba, że Umowa
stanowi inaczej.
8. Dostawa może być odrzucona, jeżeli nie towarzyszy jej dokument dostawy wystawiony
przez Dostawcę, zawierającą numer Zamówienia, ilość, miejsce przyjęcia oraz inne
niezbędne informacje, które zostały wcześniej zgłoszone jako konieczne i jeśli zostały
wskazane w Zamówieniu.
9. Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z każdego opóźnienia, utraty lub
uszkodzeń spowodowanym niewłaściwym oznakowaniem, opakowaniem lub
identyfikacją przesyłki.
10. Dostawę zamówionego Towaru uważa się za wykonaną w odniesieniu do spełnienia
warunków dostawy i przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzeń Towaru z
Dostawcy na Zamawiającego w momencie bezusterkowego udokumentowania odbioru
przedmiotu dostawy przez Zamawiającego w uzgodnionym w Umowie miejscu.
11. Przy odbiorze Towarów lub Usług Coro-Tech Sp. Z o.o. dokona wyłącznie kontroli ilości
i rodzaju Towaru, nie ma obowiązku od razu kontrolowania jakości dostawy.
§ 5 SIŁA WYŻSZA
1. Strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, o ile spowodowane ono
zostało wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona „siły wyższej”. Strona podlegająca
działaniu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie drugą stronę
w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia pod rygorem utraty uprawnień
wynikających z zaistnienia siły wyższej. Termin wykonania zobowiązania ulega
przedłużeniu
o okres
trwania
zdarzenia
o charakterze
siły
wyższej.
§ 6 GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. W przypadku niezgodności Towarów z Zamówieniem, lub innymi ustaleniami pomiędzy
Coro-Tech Sp. Z o.o. i Dostawcą poczynionych na piśmie, pod rygorem nieważności,
Zamawiający może według własnego wyboru, żądać naprawienia lub wymiany

wadliwych Towarów na koszt Dostawczy, bez uszczerbku dla innych uprawnień CoroTech Sp. Z o.o. wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupów lub z przepisów
prawa, w tym prawa do odstąpienia od Umowy, prawa do obniżenia Ceny Nabycia i
niezależnie prawa do żądania odszkodowania za szkody rzeczywiste i utracone.
2. W przypadku niezgodności wykonanej Usługi z Zamówieniem lub innymi ustaleniami
pomiędzy Coro-Tech Sp. Z o.o. i Dostawcą poczynionymi na piśmie, pod rygorem
nieważności Zamawiający może żądać usunięcia wady, a gdy Dostawca nie usunie wady
w wyznaczonym terminie, Coro-Tech Sp. Z o.o. wedle swego wyboru może odstąpić od
Umowy lub żądać obniżenia wynagrodzenia, bez uszczerbku dla innych uprawnień CoroTech Sp. Z o.o. wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupów lub z przepisów
prawa, w tym prawa do odstąpienia od Umowy, prawa do obniżenia Ceny Nabycia i
niezależnie prawa do żądania odszkodowania za szkody rzeczywiste i utracone.
3. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wymiany wadliwego Towaru lub Usługi lub
dokonania jego wymiany, według wyboru Coro-Tech Sp. Z o.o. w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia wady, chyba że Coro-Tech Sp. Z o.o. w formie pisemnej wyrazi inny termin.
Jeśli Dostawca nie dokona wymiany lub naprawy wadliwego Towaru w odpowiednim
terminie, Coro-Tech Sp. Z o.o. jest uprawniony do usunięcia wady w własnym zakresie
lub powierzenia jej usunięcia lub ( w odniesieniu do zgłoszonej Usługi) do dalszego
wykonania Usługi, osobie trzeciej, gdzie w obu przypadkach koszt i ryzyko takich działań
ponosi Dostawca, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Dostawcy. Nie narusza to
uprawnień Zamawiającego w zakresie kar umownych, odszkodowania uzupełniającego
oraz wstrzymania płatności faktur Dostawy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
4. Coro-Tech Sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wadliwych Towarów.
Dostawca dostanie niezwłocznie informację o przyczynach odmowy przyjęcia Towaru.
§ 7 WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Pod warunkiem zgodności dostarczonych Towarów i faktury ze specyfikacją
Zamówienia, płatności będą realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu na
konto Dostawcy wskazane w fakturze od dnia doręczenia do siedziby zamawiającego
faktury, chyba że Umowa stanowi inaczej.
2. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu Zamówienia Coro-Tech Sp. Z o.o. może
wstrzymać się z płatnością Ceny Nabycia do czasu usunięcia wady.
§ 8 POUFNOŚĆ
1. Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu
Towaru i Usług, jak również informacje pozyskane przez Dostawcę w związku z realizacją
Zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i
techniczne dotyczące Zamawiającego i jego udostępnianie publiczne, będą uważane
przez strony jako informacje poufne i jako takie nie będą ujawniane osobom trzecim.
2. Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji w których obowiązek udzielenia informacji wynika
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Dostawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach
niż dla realizacji Zamówienia oraz, że zapewni tym informacjom należytą ochronę
stosowaną do ich poufnego charakteru.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług stanowią integralną część
Umowy zawartej przez Dostawcę z Zamawiającym. W przypadku sprzeczności lub
rozbieżności decydujące znaczenie ma treść Zamówienia.
2. W sprawach nieuregulowanych w przedstawionych Ogólnych Warunkach Zakupu
Towarów i Usług mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego Dostawca nie jest uprawniony do
przeniesienia na inną osobę praw wynikających z Umowy lub też obciążenia praw i
obowiązków wynikających z realizacji Umowy.
4. Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Coro-Tech
Sp. Z o.o. o każdorazowej zmianie swojej siedziby i adresu. Brak zawiadomienia
powoduje, że doręczenie dokonane na adresy wskazane w Zamówieniu lub też w
podpisanych Umowach uważane jest za skuteczne.
5. Wszelkie oferty, Zamówienia, Umowy i Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług ,
oraz rozstrzygnięcie sporów podlegają prawu państwa właściwego ze względu na
siedzibę Coro-Tech Sp. Z o.o. (prawu polskiemu).
6. Coro-Tech Sp. Z o.o. może dokonywać zmian w niniejszych Ogólnych Warunkach
Zakupu Towarów i Usług. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania
formy pisemnej (również formę elektroniczną) pod rygorem nieważności i
ogłoszenia na stronie www.corotech.pl .
7. Zmiana Ogólnych warunków Zakupu Towarów i Usług nie dotyczy Umów zawartych
przed datą ich ogłoszenia na stronie internetowej.
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