SMITH&NEPHEW SPÓ#KA Z OGRANIOCZON# ODPOWIEDZIALNO#CI#
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej: OWZ) stanowi# integraln# cz### wszystkich umów sprzeda#y, dostawy towarów i #wiadczenia us#ug na
rzecz Smith & Nephew spó#ka z ograniczon# odpowiedzialno#ci#, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, zawartych z dostawc# lub us#ugodawc#, o ile umowy te
nie stanowi# inaczej.
2. U#yte w dalszej cz##ci OWZ okre#lenia oznaczaj#:
a. "KC" - Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
b. "OWZ" - niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Smith & Nephew,
c. "OWS" - Ogólne Warunki Sprzeda#y Sprzedaj#cego,
d. "Produkt" - produkty, towary lub us#ugi stanowi#ce przedmiotem obrotu pomi#dzy Stronami,
e. "Przewo#nik" - kurier, firma transportowa lub spedycyjna za po#rednictwem której Sprzedaj#cy realizuje wysy#k# produktów do Kupuj#cego.
f. "Smith & Nephew" - Smith & Nephew Spó#ka z ograniczon# odpowiedzialno#ci#, z siedzib# w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15,
g. "Sprzedaj#cy" - kontrahent dokonuj#cy na rzecz Smith & Nephew sprzeda#y towarów, produktów lub us#ug,
h. "Strony" - Smith & Nephew i Sprzedaj#cy,
i. "Umowa" - wszelkie umowy sprzeda#y, dostawy i #wiadczenia us#ug zawarte pomi#dzy Stronami,
j. "Ustawa o wyrobach medycznych" - Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
3. Niniejsze OWZ stanowi# warunki ramowe dla wszystkich przysz#ych Umów, o ile Sprzedaj#cy zaakceptowa# OWZ, bez konieczno#ci wyra#nego
odwo#ywania si# do nich.
4. Zastosowanie OWS jest wy##czone. OWS obowi#zuj# jedynie w zakresie, który zosta# jednoznacznie pisemnie zaakceptowany przez Smith & Nephew.
Zasada ta znajduje zastosowania tak#e, gdy Smith & Nephew, znaj#c OWS, zaakceptuje wykonanie Umowy przez Sprzedaj#cego bez zastrze#e#.
5. OWZ znajduje zastosowanie tylko do kontrahentów (przedsi#biorców w rozumieniu art. 43 KC) nie b#d#cych konsumentami w rozumieniu art. 22 KC.
II. OFERTY
6. Smith & Nephew nie ponosi kosztów przygotowania oferty i kosztorysów przez Sprzedaj#cego.
7. Oferta wi##e Smith & Nephew tylko, je#li zosta#a z#o#ona lub potwierdzona na pi#mie.
8. Oferta Smith & Nephew jest wa#na przez okres 4 (s#ownie: czterech) dni od jej z#o#enia. Opó#nione przyj#cie oferty b#dzie traktowane jako nowa oferta i dla
skuteczno#ci wymaga przyj#cia przez Smith & Nephew.
9. Modyfikacja oferty jest mo#liwa jedynie za zgod# Smith & Nephew i Sprzedaj#cego, wyra#on# lub potwierdzon# na pi#mie.
10. Podwy#szenie ceny po potwierdzeniu zamówienia przez Smith & Nephew jest dopuszczalne pod warunkiem uzyskania lub potwierdzenia zgody obydwu
Stron na pi#mie. O podwy#szeniu cen poszczególnych Produktów lub ca#ych cenników, które uzgodnione by#y z Smith & Nephew, Sprzedaj#cy obowi#zany jest
poinformowa# na pi#mie minimum trzy miesi#ce przed oczekiwan# dat# ich wej#cia w #ycie. W przeciwnym wypadku, obowi#zuj# ceny obowi#zuj#ce uprzednio.
11. Sprzedaj#cy zobowi#zany jest wskaza# Smith & Nephew oczywiste omy#ki (np. b##dy w tre#ci lub obliczeniach) lub braki w ofercie lub dokumentach jej
dotycz#cych, przed jej przyj#ciem, pod rygorem niewa#no#ci Umowy.
III. WYKONANIE UMOWY
12. Smith & Nephew udost#pni Sprzedaj#cemu wszelk# dokumentacj# wymagan# do realizacji #wiadcze# b#d#cych przedmiotem Umowy pomi#dzy Stronami.
Dokumentacja ta mo#e przybra# form# rysunków, harmonogramów prac, specyfikacji materia#owych itp.
13. Wykonanie przez Sprzedaj#cego us#ug, lub wyprodukowanie towarów w sposób odmienny od wskazanego w ww. dokumentacji wymaga zgody Smith &
Nephew wyra#onej lub potwierdzonej na pi#mie.
14. O wszelkich opó#nieniach, o których Sprzedaj#cy dowiedzia# si# po uzgodnieniu terminu #wiadczenia, Sprzedaj#cy obowi#zany jest niezw#ocznie
poinformowa# Smith & Nephew. Informacja taka powinna zawiera# wyja#nienie przyczyn i wskazanie nowej daty realizacji zamówienia.
15. W razie opó#nienia, Smith & Nephew b#dzie uprawniona do odst#pienia od Umowy, w cz##ci lub w ca#o#ci, je#eli w wyniku opó#nienia nie b#dzie mog#a
rozs#dnie skorzysta# z towarów lub us#ug stanowi#cych przedmiot Umowy.
16. Produkty dostarczane do Smith & Nephew b#d# oznaczone w sposób pozwalaj#cy na trwa#e powi#zanie ze Sprzedaj#cym.
17. Faktury b#d# p#atne w ci#gu trzydziestu dni kalendarzowych. Bieg okresu p#atno#ci rozpoczyna si# po otrzymaniu przez Smith & Nephew Produktów, a
przez Sprzedaj#cego - faktury i, w stosownych przypadkach, dokumentów, o których mowa w punkcie 12.
18. Sprzedaj#cy oznaczy dostarczane Produkty w taki sposób, aby mo#liwe by#o trwa#e zidentyfikowanie Sprzedaj#cego.
19. Produkty wraz z opakowaniami b#d# dostarczane do miejsca wskazanego w Umowie. W przypadku braku wskazania miejsca dostawy lub braku innych
uzgodnie#, miejscem dostawy jest wskazana w Umowie siedziba Smith & Nephew.
20. Zwi#zane z towarem ci##ary i korzy#ci przechodz# na Smith & Nephew z momentem wydania Produktu w miejscu dostawy.
21. Miejsce dostawy jest miejscem wykonania Umowy.
22. Cena Produktu obejmuje #wiadczenie g#ówne oraz us#ugi dodatkowe (np. monta# lub instalacj#), w tym - je#eli istnieje taki wymóg lub zwyczaj # instrukcje
obs#ugi, deklaracje zgodno#ci, karty charakterystyki produktów medycznych oraz inne dokumenty. Wszelkie ci##ary zwi#zane z dostaw#, takie jak na przyk#ad
koszty ubezpieczenia transportu, c#a, licencji itp., b#dzie ponosi# Sprzedaj#cy.
IV. ODPOWIEDZIALNO## ZA WADY
23. W przypadku wyst#pienia wad prawnych lub fizycznych, a tak#e innych narusze# Umowy przez Sprzedaj#cego, zastosowanie znajduj# przepisy KC, o ile nie
postanowiono inaczej.
24. Wszystkie Produkty musz# by# zgodne z obowi#zuj#cym prawem, a szczególno#ci postanowieniami Ustawy o wyrobach medycznych, KC, wytycznymi,
stosownymi normami technicznymi oraz musz# uwzgl#dnia# aktualny poziom technologii.
25. Produkt nie b#dzie narusza# praw w#asno#ci intelektualnej osób trzecich w Unii Europejskiej i innych krajach, w których produkty s# produkowane i nie mog#
by# obci##one jakimikolwiek prawami osób trzecich. Sprzedaj#cy zwolni Smith & Nephew i jego klientów z odpowiedzialno#ci odszkodowawczej z tytu#u
wszelkich roszcze# osób trzecich, niezale#nie od zawinienia.
26. Je#eli za wad# odpowiedzialno## ponosi Sprzedaj#cy, b#dzie on ponosi# odpowiedzialno## za wynikaj#ce z niej szkody. Sprzedaj#cy odpowiada za szkod#
wynikaj#c# z wady Produktu wyrz#dzon# osobom trzecim. Sprzedaj#cy zwolni Smith & Nephew z odpowiedzialno#ci odszkodowawczej z tytu#u tych roszcze#,
niezale#nie od ich podstaw prawnych, oraz zwi#zanych z nimi kosztów obs#ugi prawnej.
V. GWARANCJA
27. Sprzedaj#cy udziela Smith & Nephew gwarancji na zakupione Produkty.
28. Okres gwarancji dla Produktów b#dzie wynosi# dwa lata od dnia dostawy.
29. W ramach gwarancji Sprzedaj#cy zapewnia wymian# lub napraw#. Wybór uprawnienia nale#y do Smith & Nephew. Smith & Nephew zastrzega sobie prawo
do zwrotu ca#ej partii towaru, je#eli wymogów takich nie b#dzie spe#nia# wiele pojedynczych towarów w partii.
30. Po otrzymaniu zawiadomienia Smith & Nephew o wadach, Sprzedaj#cy jest zobowi#zany niezw#ocznie podj## niezb#dne kroki w celu usuni#cia wad. Koszty
usuni#cia wad ponosi Sprzedaj#cy. Usuni#cie wad mo#e polega# na wprowadzeniu takich zmian w Produkcie, aby po ich wprowadzeniu Produkt spe#nia#
wszystkie wymogi, jakie posiada# przed powstaniem wady.
31. Sprzedaj#cy ponosi koszty transportu Produktów lub cz##ci naprawionych lub wymienionych na podstawie gwarancji, a tak#e ewentualne koszty podró#y i
pobytu pracowników serwisu, je#eli naprawa odbywa si# w miejscu instalacji Produktu u Smith & Nephew.
VI. POLITYKA SMITH & NEPHEW
32. Sprzedaj#cy, wykonuj#c Umow#, zobowi#zuje si# przestrzega# obowi#zuj#cych praw i regulacji, nakazów administracyjnych, w szczególno#ci w zakresie
wymogów prawnych zwi#zanych z przeciwdzia#aniem korupcji i #apownictwu.
33. Sprzedaj#cy obowi#zany jest zapozna# wszystkich jego pracowników, agentów, innych przedstawicieli oraz pe#nomocników z w#a#ciwymi normami
prawnymi i etycznymi oraz odpowiada za stosowanie si# tych osób do nich w zwi#zku wykonaniem Umowy.
34. Sprzedaj#cy zobowi#zany jest niezw#ocznie poinformowa# Smith & Nephew o naruszeniu zobowi#za#, je#eli naruszenia takie mog# doprowadzi# do
powstania roszcze# osób trzecich wobec Smith & Nephew, wszcz#cia post#powania administracyjnego lub s#dowego lub w inny sposób mog# one wp#yn## na
interesy Smith & Nephew.
VII. POUFNO##
35. Wszelkie opracowania, dokumenty i specyfikacje materia#owe, jak równie# wszelkie inne informacje i dokumenty dotycz#ce Smith & Nephew, jej
dzia#alno#ci lub oferty, które Sprzedaj#cy otrzyma# w zwi#zku ze zawieraniem Umowy, maj# charakter poufny. Sprzedaj#cy mo#e z nich korzysta# tylko na
w#asne potrzeby, nie mo#e ich udost#pnia# osobom trzecim oraz jest zobowi#zany zabezpieczy# je przed dost#pem osób trzecich.
36. W przypadku nie zawarcia umowy przez Strony, wszelkie opracowania i dokumenty dostarczone Sprzedaj#cemu musz# by# przez niego niezw#ocznie
zwrócone Smith & Nephew wraz ze wszystkimi kopiami, nie pó#niej ni# w terminie 14 (s#ownie: czternastu) dni od dnia zg#oszenia ##dania przez Smith &
Nephew.
VIII. POSTANOWIENIA KO#COWE
37. Prawem w#a#ciwym dla OWZ oraz wszystkich stosunków prawnych ##cz#cych Smith & Nephew i Sprzedaj#cego jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, z
wy##czeniem mi#dzynarodowych i ponadnarodowych praw umów, w szczególno#ci Konwencji ONZ o umowach mi#dzynarodowej sprzeda#y towarów (CISG) z
11 kwietnia 1980 r.
38. Spory wynikaj#ce lub zwi#zane z wykonaniem Umowy rozpoznawane b#d# przez s#d w#a#ciwy dla miejsca siedziby Smith & Nephew.
39. Je#eli, w #wietle w#a#ciwego prawa, którekolwiek z postanowie# OWZ dotkni#te jest wad# niewa#no#ci, pozosta#e postanowienia OWZ pozostaj# w mocy.
Postanowienie niewa#ne zostanie zast#pione postanowieniem wa#nym, które najlepiej odzwierciedla gospodarczy cel zast#powanego postanowienia.

