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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 
IMI-POLSKA sp. z o.o. 

wersja 0.2023 
 
 
 

1. Postanowienia ogólne. 

a. Poniższe Ogólne Warunki Zakupów (dalej: OWZ) mają zastosowanie wobec wszystkich kontrahentów (dalej: 

Dostawców lub Stron) oraz dotyczą wszystkich towarów i usług będących przedmiotem zamówień (dalej: Towary) 

składanych przez IMI-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Zamawiający lub Strona). 

b. Co do zasady wszystkie oświadczenia Dostawców powinny być składane w formie pisemnej. Dopuszcza się 

możliwość składania oświadczeń w formie dokumentowej (np. wiadomość e-mail), o ile nie budzą one wątpliwości 

co do ich przedmiotu oraz umocowania. 

c. Zamawiający oraz Dostawcy oświadczają, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności będą dążyć do 

całościowego realizowania swoich obowiązków z wymaganą od profesjonalnych podmiotów starannością. 

2. Zamówienia. 

a. Zamawiający będzie składał zamówienia w oparciu o ofertę otrzymaną od Dostawcy, która pozostaje 

bezwzględnie obowiązująca. Dostawca po złożeniu zamówienia nie może zmienić warunków oferty, chyba że 

zmiany te zostaną wyraźnie zaakceptowane przez Zamawiającego. 

b. Dostawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia zamówienia w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania. 

Jeżeli w tym czasie nie udzieli żadnej odpowiedzi ani nie zgłosi wyraźnego sprzeciwu co do treści zamówienia, 

uznaje się je za przyjęte. 

c. Dostawca nie może przenieść wykonania swoich obowiązków na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 

d. W przypadku przeniesienia wykonania obowiązków na osoby trzecie na warunkach wskazanych w pkt. c powyżej 

Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania (lub zaniechania) osób trzecich jak za działania własne. 

3. Dostawa. 

a. O ile inaczej nie wskazano w zamówieniu, wszystkie dostawy Towarów realizowane są na adres: ul. Magazynowa 

5, 30-858 Kraków. 

b. O ile inaczej nie wskazano w zamówieniu, koszty opakowania i dostawy ponosi Dostawca. 

c. Jeżeli Towary zostały dostarczone w opakowaniach zwrotnych (np. paleta, bęben kablowy) to Dostawca ma 

obowiązek ich odebrania na swój koszt. 

d. Dokument dostawy (list przewozowy) powinien w swojej treści określać numer zamówienia nadany przez 

Zamawiającego. 

e. Towary dostarczane przez Dostawcę powinny być zabezpieczone (zapakowane) w sposób odpowiedni dla użytego 

środka transportu oraz zapewniający ich całość i nienaruszalność podczas transportu i rozładunku. Dodatkowo 

Towary winny być oznakowane w sposób czytelny i trwały umożliwiający pełną i szybką identyfikowalność. 

f. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, rodzaj transportowanego towaru oraz jego ilość Dostawca dokona 

wyboru odpowiedniego środka transportu. Jeżeli w zamówieniu nie wskazano inaczej, odpowiedzialność za 

Towary w trakcie dostawy/transportu ponosi Dostawca. 

g. Wraz z Towarami Dostawca jest zobowiązany dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty w tym m.in. 

dokumentację techniczną, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty materiałowe, certyfikaty ex, dokumenty 

gwarancyjne, atesty. 
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h. Zamówienie uważa się za zrealizowane jedynie w przypadku, gdy Towary dostarczone Zamawiającemu będą 

zgodne z zamówieniem pod względem jakości, ilości, ceny oraz terminu i miejsca dostawy, a Zamawiający 

potwierdzi przyjęcie Towarów oraz dokumentów dostarczonych wraz z Towarami bez zastrzeżeń. 

i. Jeżeli Towar zostanie dostarczony niezgodnie z OWZ lub warunkami zamówienia (w szczególności po terminie 

albo jeśli będzie uszkodzony, niewłaściwie opakowany bądź niekompletny), Zamawiający ma prawo, według 

swojego wyboru, do: 

a) żądania wymiany towaru na wolny od wad, 

b) żądania usunięcia wszelkich stwierdzonych usterek lub uzupełnienia braków w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, 

c) żądania obniżenia ceny, 

d) odstąpienia od umowy poprzez odmowę przyjęcia Towaru bądź jego zwrot na koszt Dostawcy, 

e) zakupu towarów u podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko Dostawcy. 

4. Terminy dostaw. 

a. Terminy dostaw określone w zamówieniu mają charakter ścisły i zasadniczy. Wszelkie odstępstwa od 

ustalonego terminu dostawy wymagają potwierdzenia ze strony Zamawiającego, w przeciwnym razie będą 

stanowić naruszenie warunków umowy. 

b. Jeżeli Dostawca nie dotrzyma wskazanego w zamówieniu terminu dostawy oraz nie uzyska potwierdzenia od 

Zamawiającego co do zmiany terminu, Zamawiającemu będzie przysługiwać, prawo odstąpienia od 

zamówienia w części niezrealizowanej, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na spełnienie 

świadczenia oraz bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań. 

c. Zamawiający jest upoważniony do zwrócenia Dostawcy na jego koszt i ryzyko wszystkich Towarów 

dostarczonych po terminie dostawy wskazanym w zamówieniu lub, w przypadku dostawy przed terminem, 

obciążenia Dostawcy odpowiednimi kosztami składowania. Ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru 

dostarczonego przed terminem obciąża Dostawcę. 

5. Gwarancja i rękojmia. 

a. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Towarów nowych, nieużywanych, wolnych od wad fizycznych 

i prawnych oraz zgodnych z wymaganiami określonymi w Zamówieniu. 

b. Jeżeli dostarczane Towary mają deklarowany przez producenta okres ważności, w chwili ich dostarczenia do 

Zamawiającego powinno pozostawać nie mniej niż 80 % tego okresu ważności. 

c. Dostawca w okresie trwania gwarancji i rękojmi ma obowiązek rozpatrzenia składanych mu reklamacji w 

terminie 3 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku niedochowania tego terminu uznaje się, że Dostawca 

uznał reklamacje i jest zobowiązany do naprawienia zgłoszonych wad. 

d. Dostawca ma obowiązek usunięcia wad oraz usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Po upływie 

tego terminu Zamawiający może podjąć własne działania naprawcze na koszt Dostawcy. Zamawiający może 

także żądać od Dostawcy zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania naprawy przez 

podmiot trzeci. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego w zakresie kar umownych, jak również nie 

zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi. 

e. Dostawca według wyboru Zamawiającego ma obowiązek naprawy Towaru lub wymiany wadliwego Towaru 

na nowy. 

f. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Dostawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 

z  tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. O ile Dostawca i Zamawiający nie uzgodnią inaczej 

okres rękojmi wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru, przy czym jeżeli termin udzielonej przez 

Zamawiającego gwarancji jest dłuższy niż dwa lata, wówczas okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej 

gwarancji. 

6. Faktury i Płatności. 

a. Do każdego Zamówienia należy wystawić odrębną fakturę VAT, o ile strony nie uzgodniły inaczej. 
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b. Podstawą wystawienia faktury VAT jest potwierdzenie przyjęcia kompletnych i nieuszkodzonych Towarów 

przez Zamawiającego. 

c. Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT w nieprzekraczalnym terminie do 14 

dni od daty Dostawy. 

d. Prawidłowa faktura VAT powinna być wystawiona zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych 

przepisach, a dodatkowo będzie zawierać dokładny numer zamówienia, oraz niezbędne dane Zamawiającego 

wskazane w stopce OWZ. 

e. Dostawca zobowiązany jest do wskazania na każdej fakturze VAT prawidłowego kodu PKWiU (w zakresie 

usług) lub prawidłowego kodu nomenklatury scalonej (w zakresie towarów). W przypadku braku kodu CN, 

należy wskazać kod PKWiU. Nie podanie powyższych danych, skutkować może opóźnieniem płatności 

spowodowanym brakiem możliwości wprowadzenia faktury VAT do systemu Zamawiającego. W takim 

przypadku Dostawca nie ma prawa żądać odsetek za opóźnienie w płatności takiej faktury VAT. Za naruszenie 

powyższego obowiązku Dostawca ponosi odpowiedzialność i jest zobowiązany do pokrycia szkód 

poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

f. Dostawca jednocześnie gwarantuje autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury. 

g. Zamawiający niniejszym upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu. 

h. Płatność będzie dokonywana na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT Dostawcy w terminie zapłaty 

ustalanym indywidualnie, a następnie potwierdzonym w Zamówieniu. 

i. Bieg terminu płatności będzie liczony przez Strony od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

j. Wadliwie wystawiona faktura VAT nie stanowi podstawy do dokonania płatności lub rozpoczęcia biegu 

terminu dokonania płatności. 

k. W przypadku przedstawienia wadliwej faktury VAT przez Dostawcę Zamawiający może odesłać wadliwie 

wystawioną fakturę VAT bez księgowania. Do momentu wystawienia prawidłowej faktury VAT lub jej korekty 

Dostawca nie zachowuje prawa do naliczania odsetek. 

l. Zamawiający może wstrzymać płatność za fakturę, na której znajduje się reklamowany towar, do czasu 

zakończenia postępowania w sprawie reklamacji. 

7. Cena. 

a. Cenę za Towary określa zamówienie. 

b. O ile nie wskazano inaczej w zamówieniu, podana w nim cena uwzględnia wszelkie należności przysługujące 

Dostawcy od Zamawiającego z tytułu jego realizacji, w tym m.in. należne podatki, cła, koszty pakowania 

i dostawy. 

8. Siła wyższa. 

W przypadku, gdy realizacja zamówienia jest opóźniona z powodu wydarzenia naturalnego lub na skutek 

interwencji władz publicznych, wojny lub innego wydarzenia, na które żadna ze Stron nie ma wpływu, Strona 

będąca ofiarą skutku siły wyższej niezwłocznie poinformuje o tym drugą Stronę i zastosuje wszelkie możliwe 

środki, aby zminimalizować opóźnienie i jego konsekwencje. 

9. Odpowiedzialność. 

a. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne dostarczonych Towarów, wliczając w to 

utracone korzyści Zamawiającego oraz szkody pośrednie, o ile wynikają z nienależytego wykonania 

zamówienia. 

b. Dostawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z ewentualnych roszczeń osób 

trzecich zgłaszanych na podstawie patentu, praw autorskich, licencji, znaków towarowych, wzorów 

przemysłowych lub użytkowych w związku z dostarczonymi towarami, częściami i materiałami. 

c. Wszelkie dodatkowe koszty i wydatki poniesione wskutek nieprzestrzegania przez Dostawcę postanowień 

zamówienia i OWZ ponosi Dostawca. 
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10. Kary umowne. 

a. W przypadku opóźnienia w dostawie w stosunku do terminu ustalonego w zamówieniu, Zamawiający może 

naliczyć dostawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto danego zamówienia za każdy dzień 

opóźnienia. 

b. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za 

wady, Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto danego 

zamówienia za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad. 

c. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy z winy Dostawcy, oraz 

w przypadku odstąpienia od umowy przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Dostawca 

zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu kwoty przedpłaty oraz zapłacić na rzecz Zamawiającego karę 

umowną w wysokości 15% wartości netto całego zamówienia, bądź jego części – gdy odstąpienie następuje 

od części zamówienia. 

d. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

11. Ochrona danych osobowych. 

a. Zamawiający podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie prywatności i danych 

osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed 

przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zamawiający w celu ochrony 

prywatności i danych osobowych, wdrożył system zabezpieczeń dostępu, kopii zapasowych, zarządzania 

incydentami bezpieczeństwa oraz przeprowadza cykliczne analizy ryzyka. 

b. Zamawiający wdrożył ramowe polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność 

i bezpieczeństwo i regularnie dokonuje kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla 

zabezpieczenia posiadanych danych, jak również dla zapewnienia ochrony prywatności. 

c. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający gromadzi dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, 

niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane, każdorazowo jednoznacznie określa cel 

gromadzenia danych osobowych, podejmuje wszelkich starań aby przetwarzane dane osobowe były 

aktualne i poprawne, realizujemy wszystkie prawa podmiotów danych, ograniczamy okres przetwarzania 

danych osobowych do okresu niezbędnego do realizacji celów dla których zostały zebrane, chronimy dane 

osobowe podmiotu danych przed utratą, dostępem osób niepowołanych. 

d. W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich 

swobodnego przepływu (RODO) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe 

Państwa przedstawicieli przetwarzane będą przez administratora danych: IMI-POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą 

w Krakowie, ul. Magazynowa 5, 30-858 Kraków, z którym można się skontaktować  mailowo:  

biuro@imi-polska.pl lub telefonicznie: +48 12 307 33 36. 

e. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: 

i. w celu wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

lub w celu wykonania umowy (prawnie uzasadniony interes), której stroną jest Państwa pracodawca, 

tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

ii. w celach podatkowo- księgowych, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku 

ciążącego na administratorze tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

f. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić realizację umowy. 

g. Przetwarzanie będzie dotyczyło danych zwykłych, w szczególności: imienia, nazwiska, stanowiska, numeru 

telefonu służbowego, służbowego adresu email – o ile takie dane zostały wskazane w umowie lub 

przekazane w związku z jej wykonaniem. 
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h. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom zaangażowanym w realizację umowy. 

i. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu do chwili upływu 

okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i upływu terminów przechowywania dokumentacji 

określonych właściwymi przepisami prawa. 

j. Osoby, których dane będą przetwarzane, mają prawo do dostępu do treści swoich danych, sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, a także do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 

2, 00-193  Warszawa). 

k. Jeżeli przy wykonaniu umowy Dostawca będzie udostępniał Zamawiającemu dane osobowe swoich 

pracowników, Dostawca zobowiązuje się do zrealizowania wobec nich obowiązku informacyjnego 

Zamawiającego poprzez przekazanie im w/w klauzuli. 

12. Postanowienia dodatkowe. 

a. Wszelkie wierzytelności wynikające z zamówienia nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek czynności 

prawnej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

b. Dostawca nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego do wykorzystywania materiałów 

oraz informacji o współpracy w szczególności w celach referencyjnych i reklamowych. 

c. W przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć pomiędzy Stronami związanych z Umową, Strony 

podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W sytuacji nieosiągnięcia porozumienia 

pomiędzy Stronami na drodze polubownej, rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane przed Sąd Powszechny 

właściwy dla Miasta Krakowa. Prawem właściwym dla umów zakupu towarów jest prawo polskie. 

d. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania poufności w stosunku do wszystkich informacji dotyczących 

przedmiotu, Stron oraz realizacji zamówienia. 

e. O ile z zamówienia nie wynika inaczej, w przypadku Towaru importowanego, Dostawca odpowiada za 

dopuszczenie Towaru do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

f. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawnych, w tym 

dotyczących praw człowieka, prawa ochrony środowiska oraz prawa pracy, w tym dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy a także pracy w godzinach nadliczbowych. W szczególności dostawca 

oświadcza, że:  a) nie toleruje pracy dzieci  lub pracy przymusowej w związku z produkcją i sprzedażą 

towarów lub świadczeniem usług; b) dąży do ograniczenia i racjonalnie zarządza zużyciem surowców i 

zasobów naturalnych w tym wody; c) przestrzega wszelkich regulacji prawa dotyczących zarządzania 

chemikaliami oraz gospodarki odpadami w tym dąży do minimalizacji generowania odpadów; d) dba o 

jakość powietrza; e) prowadzi działalność w sposób całkowicie zgodny ze wszystkimi obowiązującymi 

przepisami prawa antymonopolowego i prawa ochrony konkurencji; f) posiada procedury dotyczące 

zgłaszania nieprawidłowości i ochrony przed działaniami odwetowymi (whistleblowing); g) unika konfliktu 

interesów oraz nie stosuje i nie toleruje wymuszeń, przekupstwa lub korupcji pod żadną postacią. 

g. Ogólne warunki handlowe lub inne wzorce umowne Dostawcy nie znajdują zastosowania do składania 

i realizacji zamówień, chyba że zostaną wyraźnie uznane przez Zamawiającego w formie wskazanej w pkt 

1b. 

h. W przypadku kolizji postanowień zamówienia lub wzorców umownych Zamawiającego oraz Dostawcy 

pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w zamówieniu, a następnie te zawarte w niniejszym OWZ. 

i. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 

r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

j. Powyższe OWZ, zostały zatwierdzone przez Zarząd AIUT Sp. z o.o. i stanowią integralną część Zamówienia. 

 
 


