Ogólne Warunki Dostaw towarów do NEWAG INTECO DS S.A.
NEWAG INTECO DS S.A. informuje, że wytwarzane przez Spółkę wyroby są
dedykowane głównie dla branży kolejowej oraz mają bezpośredni wpływ na
zachowanie bezpieczeństwa późniejszych użytkowników.
1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw (zwane dalej OWD) stanowią integralna część każdego zamówienia
składanego do Dostawców przez NEWAG INTECO DS S.A. (dalej INTECO). OWD wiążą Dostawców
w pełnym zakresie, chyba, że strony w sposób wyraźny wyłączą stosowanie niektórych
ich postanowień na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Dostawca powinien w przeciągu 3 dni roboczych potwierdzić zarówno przyjęcie zamówienia,
jak i termin realizacji. W przypadku zamówienia złożonego Dostawcy, który pozostaje z INTECO
w stałych stosunkach gospodarczych, brak odpowiedzi Dostawcy na zamówienie w terminie 3 dni
roboczych oznacza przyjęcie oferty INTECO na warunkach określonych w Zamówieniu. Stałe stosunki
gospodarcze oznaczają bądź trwanie realizacji innego zamówienia jednej ze stron, bądź powtarzalność
kontaktów handlowych Stron polegającą co najmniej na dwukrotnym wykonaniu przez jedną ze stron
zamówienia drugiej strony w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie
Zamówienia.
3. Dostawca niepozostający z INTECO w stałych warunkach gospodarczych zobowiązany jest potwierdzić
przyjęcie Zamówienia w formie pisemnej (Potwierdzenie Zamówienia) w terminie 4 dni roboczych od
daty o ile nie zostało to uzgodnione pomiędzy stronami inaczej. Po upływie powyższego terminu
Zamówienie przestaje wiązać INTECO.
4. W przypadku, gdy Potwierdzenie Zamówienia w jakimkolwiek zakresie zawierać będzie warunki
niezgodne z warunkami Zamówienia, w tym niezgodne z OWD, INTECO ma prawo, w terminie 5 dni
roboczych od daty otrzymania Potwierdzenia Zamówienia, oświadczyć czy akceptuje wykonanie
Zamówienia na warunkach zmienionych przez Dostawcę. Oświadczenie INTECO przesłane może być
Dostawcy e-mailem lub w inny sposób porozumiewania się na odległość.
5. W przypadku rozbieżności danych między Zamówieniem złożonym przez INTECO a fakturą Dostawcy,
za uzgodnione uznawane są dane z Zamówienia.
6. W braku odmiennych ustaleń Stron wartość Zamówienia obejmuje wartość zamówionego Towaru
wraz z dokumentami oraz jego opakowaniem i dostawą do INTECO.
7. Dostawca, wraz z dostawą Towaru, zobowiązany jest dostarczyć dokument transportowy (list
przewozowy stosowny do rodzaju transportu wraz ze specyfikacją przesyłki) oraz Świadectwo Jakości.
8. Na dokumencie transportowym oraz na innych dokumentach związanych z realizacją Zamówienia,
takich jak: pisma, faktury, certyfikaty jakości i deklaracje zgodności, Sprzedawca zobowiązany jest
umieścić numer Zamówienia.
9. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia prawa dostępu dla INTECO, klientów INTECO oraz
regulacyjnych instytucji zewnętrznych do swojej siedziby, oraz zapisów związanych z realizacją
kontraktu, w celu przeprowadzenia – w razie potrzeb – audytu.
10. Dostawca zobowiązany jest powiadomić INTECO o gotowości Towaru do wysyłki telefonicznie lub w
inny sposób porozumiewania się na odległość na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną datą
dostawy Towaru, a w przypadku spodziewanych problemów z realizacją kontraktu, zobowiązany jest
do zawiadomienia o tym INTECO w terminie 7 dni przed spodziewaną dostawą.
11. Dostawy Towaru przyjmowane są w magazynie INTECO przy ul. Żegańska 1 bud. A w Warszawie w
godzinach otwarcia magazynu, tj. 7.00-15.00. INTECO dopuszcza możliwość przyjęcia dostawy poza
godzinami otwarcia magazynów pod warunkiem, że zostanie to wcześniej uzgodnione pomiędzy
INTECO i Dostawcą.
12. Kontrola ilościowa dostarczonego Towaru oraz jego stanu po transporcie odbywa się niezwłocznie po
jego dostarczeniu do magazynu INTECO poprzez porównanie zgodności dostawy z dokumentami
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transportowymi i Zamówieniem, uzgodnionym wzorcem oraz poprzez oględziny zewnętrznego stanu
Towaru.
W przypadku, gdy ilość Towaru nie będzie zgodna z dokumentami transportowymi i Zamówieniem,
wzorcem lub gdy dostarczony Towar będzie uszkodzony, INTECO zaznaczy powyższą niezgodność w
dokumentach transportowych. W przypadku, gdy dostawa nie będzie zgodna pod względem
ilościowym lub jakościowym z warunkami Zamówienia, INTECO poinformuje o tym Dostawcę e-mailem
lub w inny sposób porozumiewania się na odległość. Dostawca zobowiązany jest w terminie 3 dni
roboczych od daty zgłoszenia niezgodności przez INTECO dostarczyć na własny koszt brakujące części
dostawy lub wymienić wadliwy Towar na nowy wolny od wad.
Fakt zapłacenia za Towar i fakt przyjęcia dostarczonego Towaru nie prowadzi do utraty prawa do
zgłoszenia wady w późniejszym czasie.
W Zamówieniach, w których nie ma określonej dokładnej ceny, a także, gdy cena jest podana w
przybliżeniu, INTECO zastrzega sobie prawo do ostatecznego zatwierdzenia lub niezatwierdzenia ceny
przed końcową realizacją zamówienia.
Zamówienie wykonane jest z chwilą dostarczenia do INTECO zamówionego Towaru zgodnego z
Zamówieniem wraz ze wszystkimi wymaganymi przez INTECO dokumentami.
Dostawca zobowiązuje się przekazać swoim poddostawcom wymagania INTECO.
Dostawca zobowiązuje się powiadomić INTECO o planowanych lub dokonywanych zmianach w
dostarczanym towarze, jeśli wcześniej uzgodniony był inny sposób wytworzenia/inne materiały.
Dostawca zobowiązany jest do powiadomienia INTECO o wszelkich niezgodnościach w wyrobie lub
odstępstwach od uzgodnionych wymagań.
Wszystkie dodatkowe koszty i wydatki poniesione wskutek nieprzestrzegania przez Dostawcę
warunków Zamówienia ponosi Dostawca.
Dostawca zwolni INTECO od wszelkich roszczeń podmiotów trzecich związanych z wykonaniem
Zamówienia.
Dostawca zobowiązany jest do zachowania poufności wszystkich informacji zawartych w dokumentacji
i danych przekazanych w związku z realizacją zamówień.
Odstępstwa od warunków zamówienia, w tym również wszystkie uzgodnienia telefoniczne,
uzupełnienia i zmiany, są ważne pod warunkiem wyrażenia na nie pisemnej zgody przez INTECO.
Każda dostawa powinna być oznaczona w sposób identyfikowalny określony przez Dostawcę.
Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę towaru do momentu przyjęcia
dostawy do magazynu INTECO.
Dostawca gwarantuje, że parametry techniczne i wydajnościowe towaru zgodne są z wymaganiami
określonymi w zamówieniu, oraz że w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi, towar wolny będzie od
wad, które uniemożliwiałyby jego prawidłową i bezawaryjną eksploatację.
Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową za skutki i następstwa wad
dostarczonego towaru, ujawnione bądź powstałe w okresie gwarancji lub rękojmi z powodu
niewłaściwej jakości dostarczonego towaru.
Dostawca przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za zlecane
podwykonawcom prace, oraz zobowiązany jest do przekazania specyficznych wymagań INTECO swoim
dostawcom.
Dostawca udziela co najmniej dwuletniej gwarancji i rękojmi na towar.
Na dostawę częściową lub przeterminowaną wymagana jest pisemna zgoda INTECO pod rygorem
nieważności.
Gwarancja bądź rękojmia ulegają wydłużeniu o czas od zgłoszenia wady towaru do jej usunięcia.
W przypadku wymiany wadliwego towaru na nowy, okres gwarancji lub rękojmi liczony jest od
początku.
Dostawca jest zobowiązany usunąć zgłoszone wady w terminie 3 dni od otrzymania reklamacji, o ile
strony nie postanowią inaczej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.
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34. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez dostawcę faktury.
35. Termin płatności ustalony w zamówieniu liczy się od daty kompletnej dostawy do INTECO lub od daty
otrzymania faktury w przypadku wpłynięcia faktury po terminie kompletnej dostawy.
36. W przypadku opóźnienia dostarczenia wymaganych świadectw materiałowych lub Świadectw Jakości,
INTECO zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu płatności o zaistniały czas zwłoki.
37. W przypadku opóźnienia w dostawie lub opóźnienia w usunięciu wady objętej reklamacją, INTECO
przysługuję roszczenie o zapłatę zapłatę kar umownych w wysokości 0,1% wartości netto dostawy za
każdy dzień opóźnienia, co nie wyłącza prawa INTECO dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa w całości poniesionej szkody.
38. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia z powodów zależnych od Dostawcy, Dostawca
zobowiązuję się do zapłacenia INTECO kar umownych w wysokości 20% wartości netto dostawy.
39. W przypadku dostarczania z Towarem, którego dostawa stanowi przedmiot zamówienia, jakiejkolwiek
dokumentacji lub gdy Towar sam stanowi utwór Dostawca udziela INTECO niewyłącznej,
nieograniczonej terytorialnie, z prawem do udzielania sublicencji, niewypowiadalnej, na czas
nieokreślony licencji na korzystanie z dokumentacji lub Towaru będącego utworem na polach
eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych wraz
z uprawnieniem do korzystania z praw zależnych oraz zezwalania podmiotom trzecim na korzystanie
z praw zależnych. Z tytułu udzielania licencji Dostawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie,
odrębne od wynagrodzenia za dostawę Towaru.
40. W przypadku dostarczania z Towarem, którego dostawa stanowi przedmiot zamówienia,
oprogramowania Dostawca udziela INTECO niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, z prawem do
udzielania sublicencji, niewypowiadalnej, na czas nieokreślony licencji na korzystanie
z oprogramowania na polach eksploatacji określonych w art. 74 ust. 4 Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych. Z tytułu udzielania licencji Dostawcy nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie, odrębne od wynagrodzenia za dostawę Towaru.
41. Dostawca zobowiązuje się, iż podmioty którym przysługują osobiste prawa autorskie do dokumentacji
lub Towaru będącego utworem lub oprogramowania nie będą z nich korzystać w sposób naruszający
interesy INTECO.
42. Przeniesienie praw i obowiązków Dostawcy wynikających z niniejszego Zamówienia wymaga pisemnej
zgody INTECO pod rygorem nieważności.
43. Wszelkie spory związane z Zamówieniem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby INTECO.
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