
 

Ogólne warunki zakupu 

 
Stosowane przez Astromet Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul Spółdzielcza 2i,  

wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  

IX Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS nr 0000260824  

NIP: 697-218-09-55; REGON:300310381 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Ogólne warunki zakupu (OWZ) określają zasady współpracy dla podmiotów (Dostawców) w sprawie dostaw 

do Astromet Sp. z o.o. (zwaną dalej Astromet lub spółką Astromet), to jest dokonywania zakupów lub zamówień 

przez spółkę Astromet oraz innych umów, w których występuje  w roli świadczeniobiorcy. 

2. Dokonanie jakiejkolwiek czynności handlowej wobec spółki Astromet jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszych OWZ. Żadne warunki określone przez Dostawcę nie będą miały zastosowania wobec Astromet Sp. 

z o.o., jeżeli nie zostaną zaakceptowane przez Astromet w formie pisemnej lub elektronicznej.  

3. Przez Dostawcę należy rozumieć każdy podmiot dostarczający spółce Astromet towar lub usługę lub też 

oferujący dostarczenie towaru lub usługi, niezależnie od typu umowy, przy czym w szczególności dotyczy to 

umów dostawy oraz sprzedaży.  

4. Każdy Dostawca podlega okresowej ocenie. 

5. Astromet ma prawo wyznaczyć Dostawcy produkty krytyczne. Produkt krytyczny obejmuje te wyroby, które w 

przypadku nieterminowej dostawy lub dostawy niezgodnej jakościowo mogą doprowadzić do kar umownych 

nałożonych przez klienta na Astromet i w konsekwencji do regresu roszczenia na dostawcę produktu 

krytycznego. Brak określenia produktu jako krytycznego nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności w 

przypadku szkody Astrometu, związanej z nałożeniem na Astromet kar umownych. 

6. Dostawca zobowiązuje się do utrzymania magazynu buforowego (bufora) wielkości jednej partii towaru. 

Wielkość partii zostanie określona w formie pisemnej lub elektronicznej przed pierwszą dostawą.  

 

§ 2. Zgodność z zamówieniem 

1. Dostawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia  zgodnie z treścią zamówienia oraz zgodnie z projektem i 

ze specyfikacjami technicznymi o ile zostały udostępnione przez spółke Astromet. , jak również odpowiada za 

funkcjonalność wykonanych produktów i jest zobowiązany do wykonania tych zobowiązań również na etapie 

przed przystąpieniem do produkcji oraz jest zobowiązany poinformować Astromet przez przystąpieniem do 

wykonania umowy o ewentualnych nieprawidłowościach w zakresie projektu czy założonej funkcjonalności 

przedmiotu zamówienia, o ile zostały one stwierdzone przed przystąpieniem do wykonania umowy, a jeśli 

zostały stwierdzone później- niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 2 dni  

Warunkiem przyjęcia dostawy i zarejestrowania faktury w systemie spółki Astromet jest dostarczenie 

dokumentów w formie pisemnej lub elektronicznej poświadczających jakość/rodzaj towaru, odpowiednio: 

świadectwo materiałowe, deklaracja zgodności, karta charakterystyki.  
 Dostawca bierze odpowiedzialność za autentyczność dostarczonych dokumentów oraz ich zgodność ze stanem 

rzeczywistym.  

 Astromet ma prawo zlecić dodatkowe badania składu chemicznego i badania wytrzymałościowe dostarczonego 

przedmiotu zamówienia. Niezgodność uzyskanych wyników z zapisami  dostarczonych dokumentów do 

badanej partii przedmiotu zamówienia stanowi podstawę do złożenia reklamacji i roszczeń finansowych.  

2. Astromet zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych dotyczących dowolnej części przedmiotu 

zamówienia. Wszelkie zmiany ceny lub innych warunków wynikające z rzeczonych zmian zostaną uzgodnione 

w formie pisemnej, elektronicznej przed wprowadzeniem zmian w produkcji i przed rozpoczęciem przez 

Dostawcę dostaw dowolnej części poddanej modyfikacjom, w przeciwnym razie obowiązują warunki i ceny 

sprzed dokonania zmiany.  

3. Dostawca będzie każdorazowo potwierdzał podany przez Astromet termin realizacji Zamówienia w formie 

pisemnej, elektronicznej. Dostawca ma obowiązek poinformować Astromet o zmianie ustalonego pierwotnie 

terminu z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym Spółce Astromet na realizację wiążących go umów i 

zamówień, co nie wyłącza  odpowiedzialności Dostawcy za szkodę wynikłą z nieterminowych dostaw. Zmiana 

terminu wymaga  zgody Astromet Sp. z o. o. wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej.  

4. Dostawca jest zobowiązany powiadomić spółkę Astromet o wszelkich zmianach dotyczących  materiałów i 

parametrów przed wdrożeniem tych zmian. W braku takiego zawiadomienia spółka Astromet ma prawo 

domagać się dostawy przy zastosowaniu materiałów i parametrów sprzed dokonania zmian.  

 

 

 



 
§ 3. Cena i płatności 

1. Cena za przedmiot zamówienia jest podawana w treści Zamówienia na Zakup na podstawie oferty 

przedstawionej przez Dostawcę. O ile na etapie ofertowania nie zostanie inaczej uzgodnione w formie pisemnej, 

elektronicznej cena będzie zawierała wszelkie cła, obciążenia, opłaty i podatki w kraju pochodzenia. Cena za 

transport, o ile jest naliczana, jest osobną pozycją na fakturze Dostawcy. 

2. Wszystkie faktury zostaną prawidłowo zaadresowane i będą zawierały wszystkie informacje, które są 

wymagane przez Astromet. Dostawca jest obowiązany do podawania na fakturze numeru rachunku bankowego 

ujawnionego co najmniej do upływu terminu zapłaty na tzw. białej liście i jest zobowiązany naprawić spółce 

Astromet wszelkie szkody poniesione  z tego powodu, że rachunek ten nie jest w chwili zapłaty objęty tą listą. 

Zapłata będzie następowała na rachunek bankowy o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, co nie wyklucza 

dokonywania zapłaty w podatkowym systemie  podzielonej płatności.   

3. Dokonanie zapłaty nie będzie równoznaczne z akceptacją dostawy lub zafakturowanej kwoty.  

 

§ 4. Dostawa i przeniesienie własności 

1. Dostawca zapakuje przedmiot zamówienia zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez spółkę Astromet,a w 

przypadku braku szczególnych wymagań Dostawca zapakuje go w sposób zapewniający zabezpieczenie 

przedmiotu zamówienia przed wszelkimi uszkodzeniami czy utratą wartości.  

2. O ile strony nie postanowiły inaczej w formie pisemnej, to cena za opakowanie zawiera się w cenie za przedmiot 

zamówienia.  

3. Strony ustalą warunki odbioru opakowań zwrotnych przez Dostawcę w formie pisemnej, elektronicznej lub 

dokumentowej. W przypadku braku innych uzgodnień stron, Astromet ma prawo żądać od Dostawcy, aby 

niezwłocznie odebrał puste opakowania, bez dodatkowych opłat.  

4. Uzgodnione warunki dostawy będą interpretowane zgodnie z "INCOTERMS 2020". O ile nie zostanie 

uzgodnione inaczej, klauzulą dostawcy będzie "DAP", miejsce wskazane w Zamówieniu na Zakup. 

 

§ 5. Gwarancja na przedmiot zamówienia, przydatność do przewidywanego zastosowania 

1. Dostawca gwarantuje, przez okres dwóch lat (chyba, że zostanie uzgodniony dłuższy okres) od daty 

dostarczenia rzeczy, że przedmiot zamówienia jest  zgodny z tym zamówieniem i ze Specyfikacjami 

Technicznymi oraz wszelkimi wzorami zatwierdzonymi przez Astromet i jest wolny od wad prawnych i 

fizycznych, w tym w materiałach, wykonaniu, produkcji, funkcjonalności i projektowaniu oraz jest 

dostosowany i odpowiedni do zastosowań, do których jest przewidziany.  

2. Dostawca ma obowiązek bezzwłocznie, lecz nie później niż w terminie 48 godzin od ich wykrycia, 

poinformować odpowiedzialny dział zakupów w Spółce Astromet o wszelkich wadach  wykrytych lub 

podejrzewanych w przedmiotach zamówień, które zostały wysłane do Spółki Astromet.  

3. Dostawca ma obowiązek upewnić się, że uzyskał wszystkie informacje, dotyczące przewidywanego 

przeznaczenia, użycia, zastosowania oraz innych warunków mających wpływ na przedmiot zamówienia i jego 

zgodność z zamówieniem, zastosowanie, funkcjonalność oraz trwałość. Na żądanie Dostawcy Astromet 

przekaże mu wszelkie informacje, które mogą  być istotne dla potrzeb projektowania, produkcji, zastosowania, 

funkcjonalności, trwałości i zgodności przedmiotu zamówienia z tym zamówieniem, z zastrzeżeniem § 2 ust. 

1.  

§ 6. Odpowiedzialność za wady lub inne niezgodne dostawy 

1. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań określonych w § 5 ust. 1 (niezgodność z 

zamówieniem), spółka Astromet ma prawo domagać się, wedle swego wyboru, bezzwłocznego usunięcia wady 

lub bezzwłocznego dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad  na koszt Dostawcy, w miejsce 

wskazane przez Astromet. Nie wyklucza to innych uprawnień ustawowych ani obowiązku pokrycia dalej 

idących szkód Spółki Astromet, w szczególności szkód, wynikających z konieczności usunięcia wady w 

produkcie wydanym odbiorcy spółki Astromet, w tym pokrycia kosztu robocizny, według stawek, stosowanych 

przez Astromet.  

2. Jeżeli wadliwy przedmiot zamówienia nie może zostać bezzwłocznie naprawiony lub wymieniony lub jeżeli 

wystąpi ryzyko zakłóceń w produkcji Astromet lub zakłóceń w dostawach realizowanych przez Astromet, 

Spółka Astromet ma prawo, bez uzyskania zgody Sądu lub zgody Dostawcy  do wykonania niezbędnych napraw 

na koszt i ryzyko Dostawcy albo odstąpienia w terminie 60 dni od daty wykrycia wady  jak również może 

odstąpić od umowy w terminie 60 dni w zakresie obejmującym inne przedmioty zamówień, które Astromet 

uzna za nieprzydatne z powodu wykrytych wad lub braków, a także do dokonania zakupów zastępczych od 

innego(ych) dostawcy(ów) na koszt Dostawcy.  

3. Jeżeli z powodu dostarczenia wadliwej części Astromet uzna za konieczne przeprowadzenie inspekcji 

wszystkich części tego samego rodzaju dostarczonych przez Dostawcę, spółka Astromet ma prawo, po 

przekazaniu Dostawcy zawiadomienia o tym fakcie, przeprowadzić tego rodzaju inspekcję na jego koszt i bez 



 
oczekiwania na jego zgodę. Zawiadomienie będzie zawierać opis natury wady, jak również czas i miejsce 

inspekcji. Jeżeli to możliwe, Dostawca będzie obecny przy inspekcji.  

4. W przypadku, gdy dostawa nie zawiera ilości określonych w zamówieniu, spółka Astromet ma prawo domagać 

się bezzwłocznego naprawienia nieprawidłowości, a Dostawca zrekompensuje Astromet wszystkie koszty 

wynikające lub związane z opóźnieniem lub brakami w dostawie. Jeżeli dostawca dostarczy ilości 

przekraczające ilości zamówione przez Astromet lub zrobi to przed terminem dostawy, Astromet ma prawo 

zwrotu do Dostawcy nadwyżki lub dostawy dostarczonej przed terminem na koszt Dostawcy lub do 

wynagrodzenia za magazynowanie przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % cenny netto nieodebranego 

towaru za każdy dzień składowania towaru.  Przyjęcie dostawy przed ustalonym terminem jest możliwe tylko 

po uzyskaniu  zgody Astromet Sp. z o. o. w formie pisemnej lub elektronicznej 

5. W przypadku opóźnienia dostawy, Astromet ma prawo do: 

 1) odstąpienia w terminie 60 dni od umówionego terminu dostawy od umowy w całości lub jej części,  

 2) dokonania zakupów zastępczych od innych dostawców. W przypadku opóźnionej dostawy, w tym w 

przypadku odstąpienia od umowy z tego powodu, Dostawca pokryje wszelkie szkody Spółki Astromet i 

zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia jej kontrahentów z tytułu kosztów, strat i szkód powstałych w 

związku z  opóźnioną dostawą.  

§ 7. Przeniesienie produkcji 

1. Dostawca został wybrany przez Astromet na podstawie w szczególności oczekiwań Spółki Astromet, 

dotyczących zdolności do wytwarzania i dostarczania przedmiotu zamówienia  o wymaganej jakości oraz 

przestrzegania postanowień Umowy w sprawie dostaw w pozostałym zakresie. Jeżeli przedmiot zamówienia 

podlega wytworzeniu według projektu lub dokumentacji technicznej dostarczonej przez spółkę Astromet, 

Dostawca nie może przenieść produkcji w całości lub w części, bez pisemnej zgody Astromet ani podzlecać jej 

innym podmiotom. Jeżeli Spółka Astromet wyrazi zgodę na przeniesienie produkcji lub podzlecenie wykonania 

całości lub części produkcji przez inny podmiot, to taka zmiana jest realizowana na ryzyko Dostawcy i nie może 

wpłynąć na prawidłowość wykonania umowy przez Dostawcę, a Dostawca nie może zasłaniać się zarzutami o 

których mowa w art. 429 Kodeksu Cywilnego.. Dostawca ma obowiązek zapewnić pisemne przyjęcie przez 

podzleceniobiorcę lub poddostawcę zobowiązań wobec spółki Astromet związanych z przedmiotem 

zamówienia i ponosi wobec spółki Astromet wraz z nim solidarną odpowiedzialność za wykonanie tych 

zobowiązań oraz jest zobowiązany niezwłocznie udokumentować tych czynności wobec spółki Astromet.W 

wypadku braku podstaw albo wyłączenia solidarnej odpowiedzialności o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym Dostawca nadal pozostanie odpowiedzialny  za dostarczenie  przedmiotu zamówienia zgodnie 

z tym zamówieniem i OWZ 

2. Wszelkie wymagania związane z jakością wyrobów, zawarte w OWZ obowiązują w całym łańcuchu dostaw. 

Jeśli Dostawca podzleca część lub całość produkcji, ma obowiązek przekazania wymagań i wyegzekwowania 

ich przestrzegania od swoich dostawców.  

 

§ 8. Zagadnienia związane ze środowiskiem 

1. Dostawca zobowiązuje się przestrzegać wymagań prawnych w zakresie Ochrony Środowiska.  

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1.  Spółka Astromet posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r.   

 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.  

2. Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia spółki Astromet o każdorazowej 

zmianie swojego adresu. Brak zawiadomienia powoduje, że korespondencja kierowana na adres podany w 

ostatniej umowie, zamówieniu lub innej czynności handlowej albo ujawniony w odpowiednim rejestrze z (KRS 

albo CEiDG) uważana jest za doręczoną.  

3. W przypadku wyłączenia tylko niektórych z postanowień OWZ, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.  

4. Spółka Astromet nie akceptuje ogólnych warunków umów ani wzorców umownych Dostawcy.  

5. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby spółki 

Astromet. Spory rozstrzygane będą według prawa polskiego(materialnego i procesowego).  

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWZ zastosowanie mają OWU Astromet oraz przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

7. OWZ są podawane do wiadomości dostawców poprzez  ich przywołanie w zamówieniu, w  korespondencji 

elektronicznej lub na stronie internetowej Astrometu. 

8. Jeżeli w OWZ przewidziano dokonanie czynności w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej 

przyjmuje się, że niezachowanie tej formy skutkuje nieważnością czynności. 

9. OWZ w niniejszej wersji obowiązują od dnia 31 grudnia 2020 roku. 

 

Leszno, 31 grudnia  2020 


