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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OPRZYRZĄDOWANIA SHL PRODUCTION Sp. z o.o. 
 

1. Postanowienia ogólne 
Stosunki handlowe wynikające z wykonania zamówienia regulowane są dodatkowo poniższymi Ogólnymi Warunkami Zakupu Oprzyrządowania SHL 
PRODUCTION Sp. z o.o. (OWZ_O), oraz klauzulami zawartymi w zamówieniu, a podanymi do wiadomości Dostawcy. 

2. Warunki realizacji i dostawa oprzyrządowania montażowego i spawalniczego 
2.1. W momencie wystawienia „Zapytania Ofertowego” Dział Zakupów SHL Production i/lub Dział Technologii przekazuje Dostawcy oprzyrządowania „Warunki 

realizacji i dostawa oprzyrządowania montażowego i spawalniczego”, które określają specyfikację wyceny oraz wymagania techniczne, wymagania 
jakościowe, wymagania związane ze zdolnością produkcyjną w okresie produkcji, jak również żywotność oprzyrządowania, oraz terminarz wykonania 
(dostarczenia) oprzyrządowania. 

2.2. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji w momencie, gdy SHL Production otrzyma potwierdzenie zamówienia podpisane przez Dostawcę. 
Dostawcy są zobowiązani do zwrotu podpisanych zamówień.  

2.3. Jeżeli Dostawca nie odeśle do SHL Production podpisanych w/w. dokumentów, a przystąpi do wykonywania zamówienia, to fakt przystąpienia do realizacji 
zamówienia będzie uważany za akceptację przez Dostawcę warunków zamówienia, specyficznych dodatkowych klauzul zamówienia oraz warunków 
zawartych w niniejszym OWZ_O. 

2.4. Dostawca zobowiązuje się do nierozpowszechniania informacji handlowych lub innych w związku z wykonaniem zamówienia. 
2.5. Termin oprzyrządowanie używany w niniejszych OWZ_O odnosi się do przedmiotów dostawy zawartych w zamówieniu przeznaczonych dla SHL 

Production. 
3. Zmiany w dostawach 
3.1. Jeżeli SHL Production o to wystąpi, Dostawca zobowiązuje się do zmiany charakterystyk zamówionego oprzyrządowania lub do zakończenia dostawy. 
4. Niezawodność, jakość i kontrola 
4.1. W przypadku gdy dokumentacja konstrukcyjna, techniczna oprzyrządowania zostanie udostępniona przez SHL Production Dostawca zobowiązuje się do 

dokonywania kontroli i badań w celu ustalenia zgodności oprzyrządowania z dokumentacją SHL Production i/ lub specyfikacją zawartą w zamówieniu. 
4.2. W przypadku gdy Dostawca oprzyrządowania opracowuje zgodnie z zamówieniem dokumentację konstrukcyjną (rysunki) zamówionego oprzyrządowania, 

musi zagwarantować wykonanie wyrobu zgodnego z rysunkami i uwagami konstrukcyjnymi Klienta końcowego. 
4.3. Dostawca zobowiązuje się do używania i utrzymywania takiego wyposażenia produkcyjnego, kontrolnego oraz procedur, które zapewnią, że 

oprzyrządowanie stanowiące przedmiot dostaw będzie odpowiedniej jakości i będzie spełniało wymagania SHL Production ( normy, specyfikacje). 
4.4. W odniesieniu do odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z przyjęcia zamówienia do realizacji, Dostawca zobowiązuje się zezwolić przedstawicielom 

SHL Production na dokonywanie inspekcji i kontroli metod produkcji oraz kontroli i badań a także audytów (parku maszynowego, procesów i systemów). 
4.5. Do dostarczonego oprzyrządowania do SHL Production Dostawca dołączy odpowiednie certyfikaty jakości (np. atest) stwierdzających, że wyroby 

dostarczone do SHL Production są zgodne z zamówieniem. Przy braku w/w certyfikatów SHL Production będzie miała prawo odrzucić przyjęcie 
oprzyrządowania. 

4.6. Dostawca jest zobowiązany powiadomić SHL Production o wszelkich zmianach technicznych lub technologicznych, mogących pogorszyć charakterystykę 
oprzyrządowania i tych które mogą wpływać na jego jakość. 

5. Dostawa 
5.1. Opakowanie, identyfikacja, wysyłka i transport zamówionego oprzyrządowania powinny odbywać się zgodnie z wymaganiami SHL Production. 
5.2. W ramach ustalonych terminów i programów dostaw, terminy i programy dostaw są wiążące i nie dopuszczają opóźnień dostaw. 
5.3. W przypadku opóźnień w dostawach nie spowodowanych przez siły wyższe, SHL Production będzie miała następujące możliwości: 

a) obciążyć Dostawcę wartością szkody poniesionej z tytułu opóźnienia; 
b) obciążyć Dostawcę kosztami za nieterminowe wykonanie zamówienia powstałe z winy dostawcy, karą umowną w wysokości 0,55% wartości 

zamówienia netto za każdy dzień zwłoki 
c) zlecić realizację oprzyrządowania u innego dostawcy w każdym czasie, częściowo lub w całości, na koszt i ryzyko Dostawcy, z wyłącznym 

obowiązkiem powiadomienia o tym Dostawcy; 
We wskazanych wyżej przypadkach SHL Production ma prawo żądać odszkodowania za wszystkie straty rzeczywiście poniesione. 

6. Przyjęcie towaru i gwarancja 
6.1. Dostawa oprzyrządowania i zapłata za niego w żadnym wypadku nie mogą być uważane za przyjęcie oprzyrządowania. Przyjęcie i zatwierdzenie są         

dokonywane przez kompetentne działy SHL Production  
6.2. Dostawca gwarantuje, że dostarczone oprzyrządowanie jest wolne od wad, usterek i niezgodności z zamówieniem i warunkami dodatkowymi oraz wszelkimi 

wymogami prawnymi w tym: Dyrektywami Unii Europejskiej, przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za wykonane oprzyrządowanie obowiązującymi w 
Polsce i w kraju Klienta. 

6.3. W przypadku gdy usterki, wady i niezgodności w dostarczonym oprzyrządowaniu zostaną wykryte, SHL Production będzie miała następujące możliwości: 
a) nakazać Dostawcy wymianę wadliwych elementów oprzyrządowania lub całego oprzyrządowania na koszt Dostawcy; 
b) naprawić na koszt i ryzyko Dostawcy wadliwe elementy oprzyrządowania lub całego oprzyrządowania; Ponadto SHL Production będzie miała prawo 

dochodzić odszkodowania w przypadku poniesienia szkody wskutek niezgodności oprzyrządowania. 
6.4.  Na całość przedmiotu zamówienia, Dostawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji od daty zatwierdzenia. 
6.5.  W trakcie trwania gwarancji Dostawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia wady, wymiany wadliwej części itp. na własny koszt. 
6.6.  Dla wymienionych /naprawionych części gwarancja jest przedłużana na 12 miesięcy od momentu usunięcia wady. 
7. Fakturowanie, dowody dostaw i płatności 
7.1. Faktury powinny zawierać: numer zamówienia; Regon, NIP, numer dowodu Dostawcy; numer rysunku lub kod materiału, ilość sztuk w dostawie, jednostkę 

miary, cenę jednostkową i termin płatności zgodny z zamówieniem - brak powyższego może opóźnić uregulowanie należności. 
7.2. Dostarczonemu oprzyrządowaniu zawsze musi towarzyszyć dowód dostawy zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 
7.3. W przypadku gdy zostaną wykryte wady i niezgodności oprzyrządowania, SHL Production będzie miała prawo wyłączyć z ogólnej kwoty zapłat należnych 

Dostawcy w danym terminie, zapłatę kwoty równej wartości wadliwych elementów do czasu gdy Dostawca dostarczy nowe lub wymienione lub naprawione 
elementy. 

8. System Zarządzania 
Dostawca zobowiązuje się przestrzegać na terenie SHL Production zasad i procedur dotyczących BHP i ochrony środowiska. 

9. Postanowienia końcowe 
9.1. W sprawach nie uregulowanych zamówieniem, będą miały zastosowanie przepisy prawa cywilnego. 

 
 
 
Przyjęliśmy do wiadomości treść powyższych Ogólnych Warunków Zakupu oprzyrządowania SHL Production i oświadczamy, że zgadzamy się zarówno 
z ich klauzulami jak też warunkami zawartymi w zamówieniu. 


