Ogólne Warunki
Nabywania Towarów i Usług
Przez Firmę Produkcyjno-Handlową „LUX-POL” Ludmiła Wolek
Tychy 43-100, ul. Przemysłowa 60
Rozdział 1
Zakres obowiązywania
1. Niniejsze Ogólne Warunki Nabywania określają zasady i warunki nabywania towarów
i usług przez LUX-POL.
2. OWN wraz z zamówieniem stanowią o treści łączącego strony stosunku prawnego.
Jeżeli złożone przez LUX-POL dostawcy Zamówienie lub łącząca strony Umowa
zawiera w swojej treści postanowienia odmienne od postanowień niniejszych OWN,
stosować należy w pierwszej kolejności postanowienia zawarte w Zamówieniu /
umowie.
3. Postanowienia OWN obowiązują wyłącznie w kontaktach LUX-POL z
przedsiębiorcami i w żadnym zakresie nie znajdują zastosowania w stosunkach z
konsumentami.
4. OWN uważa się za przyjęte i zaakceptowane przez Dostawcę w momencie
przystąpienia do realizacji umowy.
Rozdział 2
Definicje
Użyte w Regulaminie wyrażenia mają następujące znaczenie:
1. LUX-POL (Nabywca) – Firma Produkcyjno-Handlowa „LUX-POL” Ludmiła Wolek
z siedzibą w Tychach 43-100 przy ul. Przemysłowej 60, wpisana do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP: 6461000283, REGON:
270863186.
2. OWN – niniejsze Ogólne Warunki Nabywania Towarów i Usług przez LUX-POL.
3. Dostawca – jakikolwiek podmiot, będący przedsiębiorcą do którego jest skierowane
zaproszenie do współpracy, zamówienie lub który zamierza zawrzeć lub zawarł
umowę o dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz LUX-POL.
4. Umowa – jakakolwiek umowa o świadczenie usług lub dostawę (sprzedaż) towarów
zawarta pomiędzy Dostawcą a LUX-POL, w tym na skutek złożonego przez LUXPOL zamówienia.
Rozdział 3
Zawarcie i ustaniem umowy
1. Złożenie Zamówienia stanowi zawarcie umowy. Przystąpienie przez Dostawcę do
realizacji Zamówienia oznacza jednocześnie akceptację OWN, chyba, że Strony
ustaliły odmiennie w Umowie.
2. Towar zostanie dostarczony LUX-POL w terminie oznaczonym w Zamówieniu.
Usługa będzie świadczona LUX-POL i wykonana w terminie (terminach) i miejscu
(1

3.

4.

5.

6.

7.

(miejscach) oznaczonym (oznaczonych) w Zamówieniu. W przypadku braku
określenia daty dostarczenia Towaru lub Usługi w Zamówieniu, będzie ona
wykonana niezwłocznie po żądaniu Nabywcy. W przypadku braku oznaczenia
miejsca dostawy Towaru lub Usługi, przyjmuje się, iż miejscem wykonania
świadczenia jest adres LUX-POL.
Dostawca dostarczy Towar lub wykona Usługę na własny koszt i ryzyko / załaduje i
wyładuje Towar na własne ryzyko. Dostawca ma obowiązek potwierdzić wysyłkę
Towarów lub rozpoczęcie świadczenia Usługi.
W przypadku braku stosownego wskazania w Zamówieniu, jakiekolwiek przesyłki
należy dostarczać LUX-POL jedynie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 do 16.00.
Ryzyko utraty Towaru leży po stronie Dostawcy do momentu pełnego zakończenia
dostawy, przez co rozumie się wyładunek i ułożenie w wyznaczonym przez LUXPOL miejscu. Z momentem zakończenia wyładunku własność Towaru oraz ryzyka
przechodzą na LUX-POL.
LUX-POL ma prawo w całości lub częściowo wypowiedzieć Umowę w dowolnym
czasie do dnia ustalonego w Zamówieniu jako dzień dostawy Towaru lub Usługi. W
takim wypadku roszczenia Dostawcy są ograniczone do wynagrodzenia za wykonane
do chwili rozwiązania prace nad wytworzeniem lub dostarczeniem Towaru lub
wykonaniem Usługi. W szczególności Dostawca nie może żądać odszkodowania
obejmującego utracone korzyści.
W razie zawarcia terminowej Umowy o charakterze ciągłym (regularne dostawy
Towarów lub świadczenie Usług) LUX-POL ma prawo do:
a) rozwiązania takiej Umowy z zachowaniem 7 - dniowego okresu
wypowiedzenia.
b) rozwiązania takiej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w
przypadku:
− gdy Dostawca dopuszcza się istotnego naruszenia warunków Zamówienia,
Umowy lub OWN,
− niedotrzymania przez Dostawcę wyznaczonych terminów dostaw Towarów
lub Usług bez pisemnej i uzasadnionej prośby o przedłużenie terminów,
− powzięcia uzasadnionej informacji o złej kondycji finansowej Dostawcy, a co za
tym idzie jego niemożnością wywiązania się z Umowy;
W takich wypadkach LUX-POL zastrzega sobie prawo do anulowania części lub
całości Zamówienia, żądania zwrotu wszelkich uzasadnionych wydatków
poniesionych przez LUX-POL związanych z uzyskaniem Towaru lub Usługi od
innego dostawcy lub żądania odszkodowania z tytułu dodatkowych kosztów,
strat lub wydatków. LUX-POL zwróci Dostawcy, na jego koszt i ryzyko,
wszelkie już dostarczone Towary, które w związku z brakiem zachowania
równowagi dostaw nie mogą być wykorzystane przez LUX-POL w uzasadniony
sposób w ramach prowadzonej działalności. Dostawca zwróci LUX-POL
wszelkie kwoty zapłacone przez LUX-POL z tytułu niedostarczonych lub
zwróconych Towarów lub niewykonanych Usług.
Rozdział 4
Wynagrodzenie i płatność
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1.Cena Towaru lub Usługi zostanie określona w Zamówieniu. W razie wątpliwości cena
określona w Zamówieniu jest ceną brutto. W przypadku, gdy w Zamówieniu nie
wskazano inaczej, cena wyrażona zostanie w polskich złotych.
2.Zmiana wysokości ceny nie jest możliwa bez uprzedniej pisemnej zgody LUX-POL.
Poza zapłatą ceny LUX-POL nie będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek
kosztów lub wydatków poniesionych przez Dostawcę, chyba, że inaczej wskazano w
Zamówieniu.
3.Dostawca wystawi fakturę VAT przy wysyłce Towaru lub po zakończeniu
wykonywania Usługi.
4.LUX-POL zapłaci Dostawcy za Towar lub Usługę w terminie 30 dni od dnia
wystawienia faktury VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z
obowiązującymi przepisami i będzie zawierała numer Zamówienia.
5.Zapłata ceny zostanie dokonana przelewem bankowym na numer konta wskazany
przez Dostawcę przy rejestracji w systemie LUX-POL. Za datę zapłaty uznaje się
datę złożenia dyspozycji przelewu przez LUX-POL.
6.Dostawca nie jest uprawniony do zaprzestania dostaw Towarów lub Usług w
przypadku opóźnienia w płatności.
Rozdział 5
Reklamacje, Odpowiedzialność
1. Wszelkie Towary i Usługi winny być dostarczone i wykonane zgodnie z
Zamówieniem oraz odpowiednimi wymogami prawa polskiego właściwymi dla
dostarczanych Towarów lub Usług. Towary powinny być kompletne, wolne od wad
fizycznych i prawnych oraz wyposażone w komplet dokumentów, których dołączenie
jest wymagane lub przewidywane przez przepisy prawa, w tym w szczególności w
karty gwarancyjne, o ile gwarancja udzielona jest przez producenta, instrukcje
użytkowania oraz certyfikaty lub ich kopie. Dostawca zobowiązany jest zwolnić
LUX-POL od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z korzystaniem
Towarów lub Usług.
2. Dostawca ma obowiązek wykonywać postanowienia Umowy z uwzględnieniem
najwyższych standardów związanych z profesjonalnym charakterem jego
działalności.
3. W trakcie wykonywania Usługi Dostawca ma obowiązek stosować się do
wskazówek udzielanych przez LUX-POL. Jeżeli wskazówki będą skutkowały
obniżeniem jakości usługi lub jej wadliwością, Dostawca powiadomi o tym LUXPOL na piśmie. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonania,
wynagrodzenie należne Dostawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.
4. Nabywca ma prawo do przeprowadzenia kontroli i zbadania Towarów w dowolnym
momencie po złożeniu Zamówienia, a przed dostarczeniem Towarów. Jeżeli w
rezultacie badania okaże się, iż Dostawca wytwarza Towary w sposób wadliwy albo
sprzeczny z Zamówieniem lub Umową, LUX-POL może wezwać go do zmiany
sposobu wytwarzania i wyznaczyć w tym celu stosowny termin. Po bezskutecznym
upływie ww. terminu LUX-POL może od Umowy odstąpić albo powierzyć
poprawienie lub dalsze wytwarzanie Towaru innej osobie na koszt i ryzyko
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Dostawcy. Jeżeli wykonanie wezwania LUX-POL może skutkować wadliwością
Towaru lub jego niezdatnością do używania lub wzmożonym niebezpieczeństwem
jego uszkodzenia lub zniszczenia, Dostawca powiadomi o tym LUX-POL na piśmie.
Niezależnie od kontroli lub badania Towaru, Dostawca pozostaje w pełni
odpowiedzialny za jakość Towaru.
5. W stosunkach objętych OWN wyłączony zostaje obowiązek badania jakościowego
Towaru, w związku, z czym LUX-POL jest zobowiązany do zawiadomienia
Dostawcy o wadzie w terminie 30 dni od dnia jej wykrycia i nie ma obowiązku
badania Towaru ani niezwłocznie ani w terminach przyjętych powszechnie.
6. W przypadku opóźnienia w dostawie Towaru lub Usługi LUX-POL może skorzystać
z następujących uprawnień:
a) bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od tej części Zamówienia,
która nie została dostarczona w terminie i żądać stosownego odszkodowania z
tytułu nienależytego wykonania Umowy lub jej niewykonania, lub
b) bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od Umowy w całości, jeżeli
częściowe wykonanie dostawy nie ma dla Nabywcy znaczenia ze względu na
właściwość zobowiązania lub znany Dostawcy cel Umowy i żądania stosownego
odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy lub jej niewykonania,
lub
c) żądać wykonania Umowy i stosownego odszkodowania z tytułu nienależytego
wykonania Umowy.
7. W przypadku, gdy Dostawca domaga się od LUX-POL zwrotu materiałów
opakowaniowych, zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o tym LUX-POL
najpóźniej w dniu dostawy. Wszystkie materiały opakowaniowe przekazane LUXPOL zostaną zwrócone Dostawcy na jego koszt. W razie zaniechania niezwłocznego
odebrania materiałów opakowaniowych, LUX-POL uprawniony będzie do
obciążenia Dostawcę normalnymi kosztami ich składowania i nie będzie ponosił
odpowiedzialności za ich utratę lub uszkodzenie, chyba że utrata ta lub uszkodzenie
nastąpi z winy umyślnej lub na skutek rażącego niedbalstwa LUX-POL.
Rozdział 6
Prawa autorskie
1. Dostawca będzie chronił oraz zwolni z odpowiedzialności LUX-POL, jego
kontrahentów z wszelkiej odpowiedzialności, strat oraz wydatków wynikających z
roszczeń opartych o zarzut naruszenia, rzekomego lub prawdziwego, wszelkich
patentów, praw autorskich, praw do wzorów, znaków towarowych, lub innych praw
własności intelektualnej osób trzecich w wyniku wykorzystania Towarów lub Usług.
Powyższe nie dotyczy Towarów i Usług dostarczonych (wytworzonych) zgodnie ze
wzorami oraz specyfikacjami dostarczonymi przez LUX-POL.
2. Wszelkie prawa autorskie do utworów wykonanych przez LUX-POL w związku z
przygotowaniem zamówienia lub realizacją umowy, w tym wizualizacji, projektów i
innych przesyłanych przez LUX-POL Dostawcy materiałów, przysługują LUX-POL i
podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa. Bez zgody LUX-POL ww.
utwory nie mogą być powielane ani wykorzystywane w inny sposób, w szczególności
Dostawca nie jest uprawniony do wykorzystywania ich do wykonywania w oparciu o
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nie kolejnych produktów, w tym przy wykonywania umów na rzecz innych
podmiotów.
Rozdział 7
Poufność
1. Strony zobowiązują się wzajemnie do traktowania jako poufne informacji
uzyskanych przy okazji lub w związku z realizacją umowy i nieprzeznaczonych do
ujawnienia. W szczególności Dostawca nie będzie uprawniony do ujawnienia lub
powołania się na fakt współpracy z LUX-POL, chyba, że uzyska od LUX-POL
stosowne pisemne zezwolenie.
2. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z naruszenia tego
zobowiązania.
3. Postanowienia pkt 1- 2 obowiązują zarówno w okresie wykonywania Umowy, jak i w
okresie 5 lat po jej ustaniu.
Rozdział 8
Zasady etyczne i przestrzeganie prawa
1. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że polityką LUX-POL jest przestrzeganie
wszystkich obowiązujących przepisów, a także działanie w sposób zgodny z prawem
i etyczny i tego wymaga też od swoich Dostawców.
2. Dostawca ma obowiązek przestrzegać przepisów prawnych dotyczących swobodnej
konkurencji oraz powstrzyma się od wszelkich transakcji niedopuszczalnych przez
ww. przepisy i przyjmuje do wiadomości, że LUX-POL nie akceptuje oraz nie bierze
udziału w żadnych działaniach niezgodnych z prawem lub zasadami etyki.
3. Dostawca zobowiązuje się wytwarzać dostarczane przez siebie towary lub świadczyć
usługi w zgodzie z obowiązującymi i odpowiednimi przepisami prawa oraz innymi
regulacjami w zakresie bezpieczeństwa, higieny i zdrowia oraz ochrony środowiska.
4. Dostawca w zakresie swojej działalności zobowiązany jest przestrzegać praw
człowieka. W zakresie przestrzegania praw człowieka i ochrony pracy Dostawca w
szczególności jest zobowiązany do:
- przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,
- przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych, w żadnym
wypadku nie zatrudniania osób poniżej 15 roku życia,
- nie zatrudniania pracowników przymuszanych do pracy,
- przestrzegania przepisów i regulacji krajowych dotyczących czasu pracy, płac i
zarobków oraz świadczeń pracodawcy,
- aktywnego przeciwdziałania jakakolwiek dyskryminacji, w szczególności ze
względu na rasę, religie, niepełnosprawność, wiek, orientacje seksualna czy płeć,
- zapewnienia wysokiego poziomu ochrony pracy i zdrowia, poprzez w szczególności
przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony pracy i zdrowia oraz
dbanie o bezpieczne i sprzyjające zdrowiu warunki pracy w celu zachowania zdrowia
pracowników oraz unikania wypadków, uszkodzeń ciała oraz eliminowania chorób
wynikających z wykonywanej pracy.
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5. Dostawca komunikuje szczegółowo opisane powyżej zasady swoim podwykonawcom
oraz partnerom biznesowym, uczestniczącym w świadczeniu usług dla LUX-POOL i
zobowiązany jest do zachęcania ww. podmiotów do uwzględniania tych samych
standardów podczas wykonywania ich działań.
6. Naruszenie ww. zobowiązań przez Dostawcę może skutkować wypowiedzeniem
Umowy przez LUX-POL ze skutkiem natychmiastowym.
7. Dostawca, w uzgodnionym terminie, umożliwi LUX-POL, jego pracownikom oraz
współpracownikom przeprowadzenie audytu, w celu ustalenia zgodności działań
Dostawcy z postanowieniami niniejszej Umowy oraz wszystkimi obowiązującymi
prawami i przepisami, w takim zakresie, w jakim nie będzie to stanowiło naruszenia
zobowiązań dotyczących poufności i tajemnicy przedsiębiorstwa, wynikających z
umów zawartych przez Dostawcę oraz z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
1. Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować LUX-POL o wszelkich
zmianach swoich danych, w szczególności nazwy, adresu, numeru konta bankowego.
2. Dostawca nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z
Umowy bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody LUX-POL. LUX-POL może
przenieść prawa lub obowiązki wynikające z Umowy na dowolne osoby trzecie
3. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia pomiędzy stronami, jeżeli nie zastrzeżono
formy pisemnej, mogą być dokonywane za pomocą poczty elektronicznej.
4. Stosunki objęte OWN oraz Umową podlegają regulacji prawa polskiego. Wszelkie
spory mogące wyniknąć między Stronami będą w miarę możliwości rozstrzygane na
drodze polubownej. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd miejscowo
właściwy dla siedziby LUX-POL.
5. W przypadku nieważności któregokolwiek z punktów zawartych w OWN, pozostałe
zachowują pełną ważność i moc prawną.
6. LUX-POL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w OWN. Aktualne OWN są
zawsze dostępne w biurze LUX-POL oraz na ogólnodostępnej stronie
www.grupaluxpol.pl
7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z
późniejszymi zmianami).

Tychy, dnia 30 października 2015 roku
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