Ogólne Warunki Współpracy – Wymagania dla Dostawców
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§ 1. Postanowienia wstępne.
Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy – Wymagania dla Dostawców (zwane dalej jako „Ogólne Warunki”) regulują zasady wykonywania zamówień
oraz współpracy pomiędzy Tabor Dębica Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy (zwaną dalej „TABOR”), a kontrahentami/ dostawcami/ wykonawcami
(zwanymi dalej „Dostawcą”) w zakresie dostawy wszelkich rzeczy ruchomych nabywanych przez TABOR, usług świadczonych lub prac
wykonywanych na rzecz TABOR.
Ogólne Warunki dotyczą Dostawców, z którymi nie zawarto odrębnych szczegółowych umów.
Ogólne Warunki stanowią integralną część każdego zamówienia pochodzącego od TABOR. Przyjmuje się, że Dostawca potwierdzając zamówienie
lub przystępując do realizacji czynności wynikających z Zamówienia, zaakceptował warunki Zamówienia oraz Ogólne Warunki bez żadnych zmian.
Ogólne warunki handlowe, wzory umów lub inne równoważne dokumenty wydane przez Dostawcę nie obowiązują nawet w sytuacji w której zostały
przekazane do TABOR pisemnie lub w jakikolwiek inny sposób, a TABOR nie wyraziło sprzeciwu.
Uzgodnienia ustne, jakiekolwiek odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków, ich uzupełnienia i wyłączenia, wymagają dla swej ważności
pisemnego potwierdzenia.
§ 2. Definicje.
Dostawa – dostawa i sprzedaż rzeczy ruchomych, praw lub świadczenie usług, lub wykonywanie prac na rzecz TABOR, które Dostawca zobowiązany
jest dostarczyć i wydać TABOR zgodnie z zamówieniem
Strona – Dostawca oraz TABOR działające osobno, na własną rzecz i we własnym imieniu
Strony – TABOR i Dostawca działający łącznie
Zamówienie – zamówienie w formie pisemnej dotyczące nabycia przez TABOR rzeczy lub świadczenia przez Dostawcę usług, lub wykonywania przez
Dostawcę prac, skierowane przez TABOR do Dostawcy
Teren TABOR – zakład TABOR w Dębicy i/lub oddziały zamiejscowe TABOR
§ 3. Zamówienia.
Dostawca będzie realizował Dostawę na podstawie Zamówienia skierowanego przez TABOR za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu
lub w inny sposób wskazany przez Dostawcę.
Wszelkie oświadczenia woli zawarte w Zamówieniu mają moc wiążącą dla Stron, a Strony uznają, że osoby składające w ich imieniu oświadczenia
woli w formie Zamówienia, są uprawnione do składania takich oświadczeń w ich imieniu, chyba że zostanie udowodnione, że takie oświadczenie
zostało złożone przez zidentyfikowaną z imienia i nazwiska nieuprawnioną osobę, która ponosi odpowiedzialność za takie działanie jako rzekomy
pełnomocnik.
Zamówienia przesłane na wskazany przez Dostawcę adres elektroniczny, numer faksu lub w inny wskazany przez niego sposób, uznaje się
za oświadczenie otrzymane przez Dostawcę wraz z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. W przypadku zmiany adresu elektronicznego
lub numeru faksu Dostawca zobowiązany jest do poinformowania TABOR o zmianie w terminie 7 dni przed planowaną zmianą, pod rygorem uznania
za skuteczne Zamówienia wysłanego na dotychczasowy adres elektroniczny lub numer faksu.
Dostawca jest zobowiązany do potwierdzania wszystkich otrzymywanych Zamówień. Zamówienie należy potwierdzić w formie, w jakiej zostało
złożone tj. pisemnie na adres TABOR, za pośrednictwem poczty elektronicznej, fax-u, itp. Brak potwierdzenia Zamówienia w terminie 2 (dwóch) dni
od dnia przesłania Zamówienia uznaje się za przyjęcie Zamówienia do wykonania.
Treść i zakres łączącego Strony stosunku będzie wyznaczana jedynie treścią Zamówienia oraz Ogólnych Warunków. Jakiekolwiek warunki,
zastrzeżenia lub zmiany określone w przyjęciu/ potwierdzeniu Zamówienia wymagają pisemnego potwierdzenia przez TABOR, pod rygorem
nieważności.
§ 4. Obowiązki Dostawcy.
Do podstawowych obowiązków Dostawcy należy:
wykonanie Zamówienia z należytą starannością, zgodnie ze złożonym Zamówieniem oraz dokumentacją techniczną, a także przepisami dozoru
technicznego, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, licencjami, upoważnieniami oraz normami branżowymi, z materiałów
odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania;
wykonanie i wydanie przedmiotu Zamówienia w umówionym terminie;
udzielanie, w terminie oraz formie wskazanej przez TABOR, informacji o aktualnym stanie realizacji Zamówienia. Dostawca, bez względu na żądanie
TABOR, jest zobowiązany zawsze informować TABOR o okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie przez Dostawcę terminu
wykonania Zamówienia;
umożliwienie TABOR kontroli jakości Dostawy w trakcie jej realizacji;
zapewnienie sprzętu (maszyn i urządzeń) niezbędnego do wykonania Dostawy, spełniającego wszelkie wymagania obowiązujących przepisów w tym
zakresie;
wykonanie Dostawy z własnych materiałów chyba, że w Zamówieniu postanowiono inaczej;
montaż, demontaż, transport, rozładunek, załadunek i składowanie części, materiałów i urządzeń przeznaczonych do realizacji Zamówienia,
przy czym koszt i ryzyko ich utraty lub uszkodzenia obciąża Dostawcę chyba, że w Zamówieniu postanowiono inaczej;
usunięcie wszystkich wad Dostawy stwierdzonych w trakcie realizacji Zamówienia, odbioru Dostawy, ruchu próbnego, w okresie obowiązywania
gwarancji i rękojmi;
Dostawca i wszystkie osoby, którymi się posługuje zobowiązane są do bezwzględnego zachowania trzeźwości podczas przebywania/wjazdu/wejścia
na teren TABOR i podczas wykonania na terenie TABOR prac/robót będących przedmiotem Zamówienia;
Dostawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody majątkowe, wyrządzone TABOR i/lub osobom trzecim w związku z realizacją Zamówienia;
bezwzględny zakaz zatrudniania przy realizacji Zamówienia osób będących pracownikami TABOR lub wykonujących pracę na rzecz TABOR na innej
podstawie niż stosunek pracy, i to w jakiejkolwiek dopuszczalnej prawem formie (w tym na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych
bezpośrednio lub pośrednio przez Dostawcę).
§ 5. Wykonywanie Zamówień.
Dostawca przystępując do realizacji Zamówienia potwierdza, że posiada wiedzę, doświadczenie i środki technicznie, niezbędne do prawidłowego
wykonania Zamówienia, przedmiot Zamówienia mieści się w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a dostarczane przez niego
rzeczy, wykonane usługi lub prace nie naruszają praw osób trzecich.
Dostawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć rzeczy będące przedmiotem Zamówienia na Teren TABOR, w terminie określonym przez
Zamawiającego chyba, że w Zamówieniu postanowiono inaczej.
W przypadku stwierdzenia przez TABOR w trakcie dokonywania odbiorów jakichkolwiek braków, wad, usterek lub niezgodności, w tym
utrudniających prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu Zamówienia, Dostawca zobowiązany jest je usunąć w terminie określonym w §9, ust. 5.
W takiej sytuacji protokół odbioru zostanie podpisany po wypełnieniu obowiązków przez Dostawcę.
Termin wykonania Dostawy i dodatkowe warunki Dostawy określone są w Zamówieniu.
Termin Dostawy jest uznany za dotrzymany, jeżeli zamówiony towar lub usługa w ilości i jakości zgodnej z Zamówieniem, wraz z kompletem
wymaganych dokumentów zostanie dostarczony na Teren TABOR i potwierdzony odbiór przez osobę uprawnioną do odbioru wykonanej usługi,
pracy lub do przyjęcia towaru, w terminie i na warunkach wynikających z Zamówienia.
W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Zamówienia przez Dostawcę, bez względu na przyczynę, niezależne od innych uprawnień, TABOR
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będzie uprawniony do zastępczego wykonania Dostawy na koszt i ryzyko Dostawcy, zachowując prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego odpowiadającego wartości poniesionej szkody. Warunkiem wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest
skierowanie przez TABOR wezwania do prawidłowego wykonania Zamówienia w terminie nie krótszym niż 3 dni od daty doręczenia wezwania.
W przypadku, gdy z treści Zamówienia, oferty Dostawcy lub właściwości przedmiotu Dostawy wynika, że w celu prawidłowego wykonania
Zamówienia Dostawca zobowiązany jest wykonać inne czynności np. takie jak montaż, rozruch, czy szkolenie pracowników, Dostawca zobowiązany
jest wykonać ww. czynności w ramach wynagrodzenia określonego Zamówieniu oraz w sposób i w terminie wskazanym przez TABOR.
Odbiór Dostawy następować będzie w miejscu wskazanym przez TABOR, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 600 do 1400, chyba
że, TABOR wyrazi zgodę na Dostawę poza ww. godzinami lub w inne dni niż dni robocze.
TABOR w momencie odbioru Dostawy uprawniony jest do sprawdzenia Dostawy pod kątem prawidłowości wykonania Zamówienia poprzez badanie
ilościowe i jakościowe. TABOR uprawniony jest do zbadania wszystkich elementów Dostawy, jak również dowolnie wybranych jej elementów.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia, jak również ciężary i korzyści związane z Dostawą przechodzą na TABOR z chwilą bezusterkowego odbioru usług, prac
lub wydania przedmiotu Dostawy TABOR przez Dostawcę lub przewoźnika działającego na zlecenie Dostawcy, chyba że w Zamówieniu
postanowiono inaczej.
Dostawca zapewnia i gwarantuje, że wszelkie działania podejmowane w celu wykonania Zamówienia będą zgodne z obowiązującymi przepisami
oraz nie będą naruszać praw osób trzecich. Jeżeli do wykonania Zamówienia będzie potrzebna zgoda osoby trzeciej lub odpowiedniego organu,
Dostawca jest zobowiązany do uzyskania takiej zgody.
W przypadku wykonywania przez Dostawcę obowiązków za pośrednictwem podwykonawców, Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność
za ich działania, jak i zaniechania, tak jak za własne działania.
Dostawca zwalnia TABOR z wszelkich roszczeń jakichkolwiek podmiotów, powstałych w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem zobowiązań Dostawcy wynikających z Zamówienia.
Złom, podzespoły, części i inne materiały wymienione lub powstałe podczas naprawy stanowiącej przedmiot Zamówienia są własnością TABOR.
Dostawca ma obowiązek dokonać ich zwrotu wraz z przekazaniem przedmiotu Zamówienia po naprawie.
§ 6. Prace dodatkowe.
Dostawca obowiązany jest niezwłocznie poinformować TABOR w formie, w jakiej zostało złożone zamówienie tj. pisemnie na adres TABOR,
za pośrednictwem poczty elektronicznej, fax-u, itp. o konieczności wykonania prac dodatkowych nieprzewidzianych w Zamówieniu lub wykraczających ponad wysokość ustalonego przez Strony wynagrodzenia. Dostawca poinformuje TABOR również o przyczynach konieczności
przeprowadzenia prac dodatkowych, ich zakresie i przedstawi kosztorys prac.
Dostawca jest zobowiązany do wykonania prac dodatkowych lub wykraczających poza wysokość ustalonego wynagrodzenia po ich uprzednim
pisemnym zaakceptowaniu przez TABOR.
Rozliczenie prac dodatkowych nastąpi na podstawie zaakceptowanego przez TABOR kosztorysu prac dodatkowych przedstawionego przez Dostawcę
przed przystąpieniem do wykonywania prac dodatkowych, w ramach rozliczenia końcowego.
Prace dodatkowe, które Dostawca wykona samowolnie, bez pisemnego potwierdzenia przez TABOR lub odbiegające od zakresu pierwotnego
Zamówienia, nie będą dodatkowo wynagradzane. Koszt i ryzyko wykonania prac dodatkowych bez pisemnej akceptacji TABOR ponosi Dostawca.
§ 7. Wynagrodzenie (cena).
Za należyte wykonanie Zamówienia Dostawcy przysługuje wynagrodzenie określone w Zamówieniu.
Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez TABOR bezusterkowy protokół odbioru wykonanych usług, prac będących przedmiotem
Dostawy a w przypadku dostawy towarów odpowiedni dokument potwierdzający odbiór towaru, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela
TABOR, którego kopię Dostawca zobowiązany jest dołączyć do faktury VAT.
Dostawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze VAT numeru Zamówienia. Brak lub błędne zamieszczenie na fakturze VAT numeru
Zamówienia lub innych obligatoryjnych elementów faktury, będzie uprawniało TABOR do wstrzymania płatności do czasu ich uzupełnienia,
bez prawa Dostawcy do naliczania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia.
Wyłącznie otrzymanie przez TABOR prawidłowo wystawionej faktury VAT, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej oraz dostarczenie wymaganych Zamówieniem
dokumentów prowadzi do powstania po stronie TABOR obowiązku zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
W przypadku niezgodności całości lub części Dostawy z Zamówieniem, zapłata za daną fakturę może zostać wstrzymana w całości lub w części
(odpowiadającej wartości niezgodnej Dostawy) do czasu prawidłowego wykonania Dostawy.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Zamówienia, w tym ryzyko Dostawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją Zamówienia, wszelkie opłaty, podatki, cła i inne daniny publiczne, jakie mogą mieć zastosowanie w związku z wykonaniem
Zamówienia oraz wynagrodzenie z tytułu przeniesienia przez Dostawcę na TABOR autorskich praw majątkowych, udzielenia licencji, zgód
i upoważnień. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania zakresu Zamówienia nie stanowi podstawy do żądania zmiany
wysokości wynagrodzenia określonego w Zamówieniu.
Uzgodnione w Zamówieniu wynagrodzenie należne Dostawcy z tytułu należytego wykonania Zamówienia będzie płatne w oparciu o faktury VAT
wystawiane przez Dostawcę w uzgodnionym terminie, przy czym nie wcześniej niż w dniu zatwierdzenia zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami
wykonania całości Dostawy, chyba że Zamówienie wyraźnie umożliwia wystawianie faktury przed zrealizowaniem Dostawy lub po wykonaniu
ustalonej części Dostawy.
Jeżeli w Zamówieniu nie ustalono terminu płatności wynagrodzenia zapłata należności za wykonane należycie Zamówienia nastąpi w terminie 60 dni
od daty otrzymania przez TABOR prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Dostawcy określone w fakturze VAT.
Uzgodnione w Zamówieniu wynagrodzenie wyczerpuje całość roszczeń finansowych Dostawcy oraz jego pracowników i podwykonawców z tytułu
wykonania Zamówienia.
Jeżeli w Zamówieniu nie została podana cena, Dostawca przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia określi cenę i przystąpi do realizacji
Zamówienia pod warunkiem otrzymania pisemnej akceptacji ceny przez TABOR.
Wszelkie potrącenia przez Dostawcę wierzytelności Dostawcy wobec TABOR z wzajemnymi wierzytelnościami TABOR wobec Dostawcy
są dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu przez Dostawcę pisemnego potwierdzenia przez TABOR możliwości dokonania takiego potrącenia,
pod rygorem nieważności oraz pisemnego potwierdzenia stanu rozliczeń po dokonaniu potrącenia.
W terminie 14 dni od zgłoszenia żądania przez TABOR, Dostawca doręczy TABOR oryginalny certyfikat rezydencji Dostawcy dla celów podatkowych.
Wszelkie konsekwencje braku dostarczenia przez Dostawcę ww. certyfikatu, obciążają Dostawcę.
§ 8. Dodatkowe warunki dotyczące wykonywania prac bezpośrednio na Terenie TABOR.
Dostawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami panującymi w miejscu wykonywania robót i poza nim przed przystąpieniem do realizacji
Zamówienia. Dostawca w ramach swojej zawodowej fachowej działalności zobowiązany jest ocenić te warunki i ewentualne zagrożenia
oraz dostosować swoje działania w miejscu wykonywania usług, prac do wymogów aktualnych przepisów prawa oraz najwyższej wiedzy technicznej.
Dostawca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników oraz innych osób, które wykonują pracę na innej podstawie niż stosunek pracy
na Terenie TABOR w jednolite kamizelki odblaskowe z widocznym oznakowaniem swojej firmy (nazwa) na części górnej kamizelki od strony pleców
oraz w pozostałą indywidulaną roboczą odzież ochronną. W przypadku braku kamizelki odblaskowej pracownik taki nie zostanie wpuszczony
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na teren TABOR, jednakże w przypadku kiedy niemożliwa jest zwłoka w wykonaniu prac, Dostawca zostanie wyposażony w kamizelkę odblaskową
przez TABOR i zostanie obciążony z tego tytułu kwotą 100,-zł netto za jedną sztukę kamizelki odblaskowej.
Dostawca zobowiązany jest zorganizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi
przepisami i zasadami BHP i p.poż. oraz procedurami obowiązującymi na terenie wykonywania prac, z którymi Dostawca zobowiązany jest zapoznać
się przed przystąpieniem do realizacji prac.
Dostawca odpowiada - od dnia przekazania przez TABOR terenu, na którym będzie realizowane Zamówienie - za utrzymanie ładu i porządku,
usuwanie wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych, powstałych na skutek wykonywanych prac. W przypadku zaniechania, czynności
porządkowe zostaną zlecone przez TABOR osobie trzeciej do wykonania na koszt i ryzyko Dostawcy. Dostawca zobowiązuje się przestrzegać
procedur obowiązujących w TABOR w zakresie postępowania z odpadami.
Dostawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie swoich pracowników oraz innych osób, które wykonują pracę na innej podstawie niż stosunek
pracy, w zakresie: BHP i p.poż., szkolenia stanowiskowego. Osoby te muszą posiadać wymagane badania lekarskie.
Dostawca jest zobowiązany odsunąć od pracy każdą osobę, która: przez brak kwalifikacji, wymaganego szkolenia lub z innego powodu (w tym
osobę będącą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających), w jakikolwiek sposób zagraża lub może zagrażać należytemu wykonaniu
Zamówienia, bezpieczeństwu osób trzecich lub naruszeniu obowiązujących przepisów.
Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania całkowitego zakazu palenia tytoniu na terenie TABOR. Dostawca zobowiązany jest pouczyć
o powyższym zakazie swoich pracowników, inne osoby, które wykonują pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz podwykonawców.
W przypadku powstania szkody wskutek naruszenia tego zakazu, Dostawca ponosi względem TABOR pełną odpowiedzialność z tego tytułu.
Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu załatwiania potrzeb fizjologicznych (przez swoich pracowników, inne osoby i podwykonawców)
na terenie TABOR poza wskazanymi sanitariatami.
Dostawca zobowiązuje się przestrzegać zasad współpracy i BHP, p.poż. oraz z zakresu ochrony środowiska obowiązujących w TABOR.
Dostawca zobowiązuje się podporządkować wskazanej przez TABOR służbie ochrony, w szczególności w zakresie stosowania się do zasad
przebywania na terenie TABOR, wjazdów i wyjazdów, uzyskiwania przepustek samochodowych, osobowych, materiałowych itp.
Dostawca zobowiązuje się do:
a. wwożenia na teren TABOR swoich materiałów, podzespołów, przyrządów i urządzeń wyłącznie na podstawie faktury, wykazu lub dokumentu
WZ wystawionego przez Dostawcę,
b. wywozu z terenu TABOR materiałów, podzespołów, przyrządów i urządzeń wyłącznie na podstawie wykazu, dokumentu WZ lub faktury,
na których to dokumentach wymagane jest potwierdzenie wwozu dokonane przez służbę ochrony.
Za dokonywanie rozliczeń ilościowych na ww. dokumentach odpowiedzialny jest upoważniony przedstawiciel TABOR.
Po wykonaniu Zamówienia Dostawca na swój koszt przywróci stan poprzedni terenu robót, innych wykorzystywanych przez niego miejsc, obiektów
budowlanych i urządzeń technicznych, przez co rozumie się uporządkowanie i przywrócenie stanu tak, jak przed realizacją Zamówienia (w tym:
zamknięcie powstałych podczas robót otworów, usunięcie i naprawa uszkodzeń, pęknięć, złamań itp.), z zachowaniem ustawowych wymagań.
§ 9. Gwarancja.
Dostawca udziela TABOR gwarancji jakości na przedmiot Dostawy na okres 24 miesięcy liczony od dnia podpisania bezusterkowego protokołu
odbioru Dostawy lub od dnia odbioru rzeczy ruchomych będących przedmiotem Dostawy chyba, że w Zamówieniu postanowiono inaczej.
Gwarancja udzielona przez Dostawcę obejmuje wady istniejące w chwili wydania przedmiotu Dostawy, jak również wszystkie inne wady powstałe
lub ujawnione w trakcie trwania okresu gwarancji. TABOR uprawniony jest wedle swego wyboru do żądania usunięcia zgłoszonych wad,
lub wymiany rzeczy na wolne od wad. Skorzystanie przez TABOR z powyższych uprawnień nie wyklucza ani nie ogranicza praw TABOR
do odstąpienia od Zamówienia albo zlecenia dostarczenia rzeczy wykonawcy zastępczemu na koszt i ryzyko Dostawcy.
Jeżeli zostaną stwierdzone istotne wady, uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z przedmiotu Dostawy, wówczas TABOR ma prawo żądać
obniżenia ceny lub żądać ponownego wykonania Zamówienia w całości.
Jeżeli w okresie gwarancji wystąpią wady przedmiotu Dostawy, TABOR niezwłocznie zgłosi Dostawcy wystąpienie wad - za pośrednictwem poczty
elektronicznej, faksem lub w formie pisemnej. Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faxem lub pocztą elektroniczną
otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli w terminie 1 dnia od zgłoszenia reklamacji przez TABOR, Dostawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uważa się, że Dostawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.
Dostawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad w terminie 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez TABOR, chyba że TABOR,
na piśmie pod rygorem nieważności, wyrazi zgodę na inny termin usunięcia zgłoszonych wad.
Jeżeli Dostawca odmówi usunięcia wady przedmiotu Dostawy objętego gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie określonym
w ustępie 5 niniejszego paragrafu, albo nie wykona prawidłowo prac naprawczych, TABOR będzie uprawniony do samodzielnego lub do zlecenia
osobie trzeciej usunięcia wad na koszt i ryzyko Dostawcy, z zachowaniem praw wynikających z udzielonej przez Dostawcę gwarancji jakości
i rękojmi za wady.
Dostawca zobowiązany jest, na własny koszt, do usunięcia wady w miejscu awarii lub odbioru wadliwych rzeczy ruchomych objętych gwarancją
z miejsca, w którym znajdują się w chwili wystąpienia wady. W przypadku, gdy wymiana, naprawa wiązać się będzie z koniecznością wykonania
dodatkowych czynności, takich jak demontaż, Dostawca zobowiązany jest wykonać ww. czynności na swój koszt w terminie uzgodnionym z TABOR,
chyba że TABOR wyrazi zgodę na wykonanie ww. czynności swoimi środkami, na koszt Dostawcy.
Na żądanie TABOR, Dostawca zobowiązany jest do odbioru od TABOR wadliwych materiałów i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru
lub skutków ponownego wykonania Dostawy. W razie nieuzasadnionej odmowy przez Dostawcę odbioru wadliwych materiałów i usunięcia
wszelkich skutków, wadliwy materiał zostanie składowany przez TABOR na koszt i ryzyko Dostawcy.
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady przedmiotu Dostawy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do wymienionych
materiałów, urządzeń, elementów, podzespołów, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania bezusterkowego odbioru wykonanej
naprawy gwarancyjnej.
Jeżeli w okresie gwarancji zastosowany materiał, urządzenie, podzespół, element, dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej
reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu
nie wykluczają możliwości żądania wymiany zastosowanego wadliwego materiału, na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej reklamacji.
TABOR może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresów gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.
Zakres i termin udzielenia gwarancji nie wyłącza uprawnień TABOR wynikających z przysługującej rękojmi za wady fizyczne. TABOR może
wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Dostawy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
Dostawca odpowiada za wszelkie wady fizyczne i prawne przedmiotu Dostawy na zasadach określonych w art. 556-576 kodeksu cywilnego,
z zastrzeżeniem rozszerzenia rękojmi w ten sposób, że okres trwania rękojmi odpowiada długości udzielonej gwarancji.
Niezależnie od innych postanowień, Dostawca naprawi szkodę wyrządzoną TABOR, jej pracownikom, kontrahentom, powstałą w związku z wadami
dostarczonych rzeczy, wykonanych prac lub nieprawdziwymi oświadczeniami lub gwarancjami. Jednocześnie Dostawca zwalnia TABOR, jego
odbiorców i podwykonawców z odpowiedzialności związanej z wadami dostarczonych przez Dostawcę rzeczy lub wykonanych przez Dostawcę prac,
w szczególności poprzez zwrot lub zapłatę kar, odszkodowań oraz poniesionych kosztów, w tym kosztów postępowań sądowych i administracyjnych. TABOR powiadomi Dostawcę o znanych TABOR okolicznościach mogących rodzić odpowiedzialność Dostawcy określoną powyżej.
§ 10. Kary umowne.
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Dostawca zapłaci TABOR kary umowne bez względu na przyczynę niewykonania lub niewłaściwego wykonania Zamówienia, w następujących
przypadkach:
a. za uchybienie terminu wykonania Dostawy (lub jej części) – w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w Zamówieniu,
za każdy dzień opóźnienia;
b. za uchybienie terminu w usunięciu wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia
brutto określonego w Zamówieniu, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie;
c. nie stosowania się do przepisów i zasad BHP oraz p. poż. - w wysokości 1500,00 zł za każde stwierdzone uchybienie;
d. naruszenia zakazu określonego w § 4 ust. 11) Ogólnych Warunków – w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone
naruszenie;
e. naruszenia zakazu określonego w § 7 ust. 7) Ogólnych Warunków – w wysokości 100 zł (sto złotych) za każde stwierdzone naruszenie;
f. naruszenia obowiązku określonego w § 7 ust. 8) Ogólnych Warunków – w wysokości 100 zł (sto złotych) za każde stwierdzone naruszenie;
g. wejścia/wjazdu/przebywania na terenie TABOR, pracownika Dostawcy lub innych osób, którymi Dostawca posługuje się w trakcie realizacji
Zamówienia, w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających jak również używanie ich w czasie pracy lub miejscu pracy oraz wnoszenie
ich na Teren TABOR – w wysokości 1.000,00 zł za każde stwierdzone zdarzenie;
h. ujawnienia dokonania przez pracownika/ów Dostawcy lub innych osób, którymi Dostawca posługuje się w trakcie realizacji Zamówienia, zaboru
mienia TABOR lub firm wykonujących prace na Terenie TABOR - w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdy ujawniony zabór
mienia;
i. nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska - w wysokości: 2.000,00 zł za każde stwierdzone zdarzenie;
j. naruszenia obowiązku określonego w § 14 ust.2) Ogólnych Warunków - w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych) za każde stwierdzone
naruszenie;
W przypadku odstąpienia przez TABOR lub Dostawcę od Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, TABOR uprawniony będzie
do naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od Zamówienia w wysokości 20% wartości brutto Zamówienia.
Zastrzeżenie w Ogólnych Warunkach lub w Zamówieniu obowiązku Dostawcy zapłaty na rzecz TABOR kar umownych, nie wyłącza ani nie ogranicza
prawa TABOR do żądania naprawienia na zasadach ogólnych szkód w zakresie, w jakim jej wartość przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej.
TABOR zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Naliczone kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Dostawcy. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych określonych
z należnego Dostawcy wynagrodzenia lub innej dowolnej wymagalnej wierzytelności Dostawcy względem TABOR.
§ 11. Prawo Odstąpienia.
TABOR przysługuje prawo do odstąpienia od Zamówienia w następujących przypadkach:

a.

opóźnienia w realizacji, lub nieprawidłowej realizacji Zamówienia przez Dostawcę, TABOR uprawniony jest do odstąpienia od Zamówienia,
pod warunkiem uprzedniego wezwania Dostawcy do prawidłowego wykonania Zamówienia w terminie nie krótszym niż 3 dni od daty
otrzymania wezwania;

b.
c.

zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Zamówienia nie leży w interesie TABOR;
gdy po raz drugi w trakcie realizacji Zamówienia Dostawca w sposób nieterminowy, lub nieprawidłowy wykona Dostawę. TABOR uprawniony
jest do odstąpienia od Zamówienia bez wzywania Dostawcy do jej prawidłowego wykonania.

d.
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1.

2.

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

gdy zostało wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne Dostawcy lub został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Dostawcy;
Odstąpienie od Zamówienia dla swojej skuteczności wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej.
Oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia może być złożone w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających
złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Zamówienia.
§ 12. Własność intelektualna.
Dostawca w ramach wynagrodzenia przenosi na TABOR wszelkie majątkowe prawa autorskie do dokumentacji, jeżeli taka dokumentacja zostanie
przygotowana w ramach Zamówienia na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie i zwielokrotnianie za pomocą technik
mechanicznych, elektronicznych, magnetycznych i cyfrowych, publiczną ich prezentację i rozpowszechnianie, w tym wykonywanie, wystawianie,
wyświetlanie, odtworzenie, rozpowszechnianie za pomocą poczty elektronicznej, wprowadzanie do sieci informatycznych, udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dokumentacji w dowolnym miejscu i czasie, wprowadzenie do obrotu gospodarczego, wykorzystywanie
w celu przeprowadzenia prac remontowych lub w celu rozbudowy. Dostawca udziela zgody na wykonywanie prac zależnych odnośnie powyższych
dokumentacji, a także na wprowadzanie do nich ewentualnych zmian. Dostawca przeniesie również na TABOR własności nośników, na których
utrwalona będzie dokumentacja.
Dostawca zapewnia i gwarantuje TABOR, że przez Dostawę nie zostaną naruszone żadne prawa patentowe i inne chronione prawa, technologie osób
trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń przeciwko TABOR z tytułu naruszenia ww. praw Dostawca podejmie
wszelkie środki, aby odeprzeć roszczenia przeciwko TABOR i poniesie wszelkie koszty z tym związane. Dostawca jest zobowiązany niezwłocznie
informować TABOR o roszczeniach osób trzecich.
§ 13. Informacje poufne.
„Informacje poufne” to wszelkie informacje, materiały, dokumenty dostarczone Dostawcy przez TABOR na piśmie, mailem, ustnie lub w innej formie
zarówno przed, jak i po wejściu w życie Zamówienia, niezależnie od tego czy zostały oznaczone przez TABOR jako poufne. Informacjami poufnymi nie
będą takie informacje, które w momencie wejścia w ich posiadania przez Dostawcę były publicznie dostępne lub które następnie zostały publicznie
udostępnione przez TABOR.
Dostawca zobowiązuje się, iż w czasie realizacji Zamówienia oraz bezterminowo po jego wykonaniu lub wygaśnięciu, nie będzie przekazywać,
ujawniać ani wykorzystywać Informacji poufnych komukolwiek ani w stosunkach z jakąkolwiek osobą trzecią, chyba że TABOR wyrazi pisemną zgodę
lub jest to wymagane na podstawie obowiązującego prawa. Dostawca nie będzie również wykorzystywał Informacji poufnych w celach związanych
z własnym przedsiębiorstwem, innych niż wykonanie Zamówienia.
§ 14. Postanowienia końcowe.
Ogólne Warunki wiążą Strony z chwilą podpisania, przyjęcia, potwierdzenia przez Dostawcę Zamówienia lub rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
Dostawca nie jest uprawniony do przeniesienia ani całości, ani części praw lub obowiązków wynikających z Zamówienia na jakąkolwiek osobę
trzecią, bez uprzedniej zgody TABOR wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
TABOR przysługuje prawo do dokonywania zmian w Ogólnych Warunkach.
Zamówienie, jego ważność, interpretacja i wykonanie podlega prawu polskiemu.
Właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Stronami powstałych w związku z Zamówieniem będzie polski sąd powszechny
właściwy dla siedziby TABOR. Prawem właściwym jest prawo polskie.
Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują od dnia 26 kwietnia 2017 r.
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