Ogólne Warunki Dostawy i Zakupu (OWDZ)
Fabryki Mebli Okrętowych
FAMOS Sp. z o. o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
Dostawca/ –
Sprzedawca
Nabywca –

osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub
inny podmiot, który przyjął zamówienie Nabywcy na wykonanie
i dostarczenie mebli, materiałów, towarów, urządzeń lub wykonanie usługi.
Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie
Gdańskim.

I.
Postanowienia ogólne

1.
OWDZ stanowią integralną część zamówienia złożonego przez Nabywcę wobec
Dostawcy/Sprzedawcy i obowiązują w czasie trwania współpracy handlowej na podstawie zamówień
nabywcy w roku 2019. Dostawca/Sprzedawca poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji oświadcza,
iż ogólne warunki dostaw i zakupu zna i akceptuje.
2.
Zamówienie składane przez Nabywcę przyjmowane jest do realizacji przez Dostawcę/Sprzedawcę
niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku braku odpowiedzi na Zamówienie, Strony przyjmują, iż
Dostawca/Sprzedawca wyraził milczącą zgodę na wszystkie warunki wskazane w Zamówieniu oraz OWDZ.
3.
W przypadku, gdy Dostawca powiadomi odbiorcę że nie będzie mógł zrealizować Zamówienia we
wskazanym przez Nabywcę terminie, ilości lub zgodnie z innymi jego postanowieniami, Nabywca ma prawo
do odstąpienia od Zamówienia w formie pisemnej bez ponoszenia żadnych kosztów.
4.
Zamówienie uważane jest za zrealizowane, gdy towar dostarczony do Nabywcy lub usługa
wykonana na jego rzecz, będzie właściwa pod względem jakości, ilości, ceny, terminu i wskazanego
miejsca dostawy oraz zgodna z pozostałymi postanowieniami Zamówienia.
5.
Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia wymagają dla swej ważności pisemnego
potwierdzenia przez Nabywcę.
6.
Obowiązujące u Dostawcy warunki realizacji umów o odmiennej treści nie są akceptowane przez
Nabywcę.
7.
Dostawca nie może przenieść prawa wykonania zamówienia na osoby trzecie bez zgody Nabywcy
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
8.
W chwili dostawy Dostawca/Sprzedawca wraz z towarem jest zobowiązany do dostarczenia
Nabywcy wszelkich dokumentów dostawy umożliwiających zidentyfikowanie towaru oraz zawierających
numer Zamówienia Nabywcy. Numer Zamówienia powinien być ujawniony także na fakturach VAT.
W przypadku nieujęcia numeru Zamówienia Nabywcy w fakturach VAT, Nabywca zastrzega sobie prawo do
odesłania faktury VAT Sprzedającemu bez jej księgowania.
9.
Dostawca/Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość, ilość, cena oraz termin
dostawy dostarczonych przedmiotów lub wykonanych usług odpowiadały zamówieniu lub umowie.
10.
Stosowne atesty i certyfikaty dołącza się w miarę potrzeby na żądanie Nabywcy.
Dostawca/Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, aby załączone dokumenty dotyczyły dostarczonego
towaru.
II.
Dostawa, termin dostawy (sprzedaży) i jakość towaru
1.
Podawane w zamówieniu terminy dostaw mają charakter wiążący. Niedotrzymanie terminu
dostawy/sprzedaży przez Dostawcę/Sprzedawcę uprawnia Nabywcę do dochodzenia przysługujących mu
praw ustawowych oraz wynikających z OWDZ.
2.
W przypadku odbioru towaru od Dostawcy/Sprzedawcy transportem Nabywcy, odbiór jakościowy
odbywa się w siedzibie Nabywcy, chyba że strony postanowią inaczej w formie pisemnego uzgodnienia.
3.
Nabywca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu płatności faktury VAT za wadliwy towar lub

usługę do dnia rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę/Sprzedawcę, przy czym wydłużenie terminu
płatności nie uchybia innym uprawnieniom Nabywcy z tytułu wad towaru.
4.
W przypadku wykrycia wad, Dostawca/Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, lecz nie później
niż w terminie 7 dni od zgłoszenia wady, wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę usunąć.
5.
Niezależnie od przysługujących Nabywcy uprawnień z tytułu rękojmi, Dostawca/Sprzedawca na
dostarczony towar udziela Nabywcy gwarancji jakości na okres minimum dwóch lat. Dostawca/Sprzedawca
zobowiązany jest do przekazania dokumentów gwarancyjnych Nabywcy wraz z Fakturą VAT za towar.
6.
Jeżeli przez Dostawcę/Sprzedawcę nie zostaną dotrzymane warunki Zamówienia lub niniejszych
Ogólnych Warunków Dostawy i Zakupu, Nabywca ma prawo skorzystać z następujących uprawnień:
- odstąpienie od umowy lub zamówienia, odmowa przyjęcia towaru i jego zwrot na koszt Nabywcy,
uzyskanie upustu cenowego za towar niepełnowartościowy, lecz możliwy do wykorzystania za zgodą
Nabywcy,
- wezwanie do niezwłocznej wymiany towaru na wolny od wad,
- obciążenia Dostawcy/Sprzedawcy kosztami, jakie mogą wyniknąć z niedostarczenia zamówionego towaru
we wskazanym w zamówieniu miejscu i terminie,
- obciążenia Dostawcy/Sprzedawcy kosztami, jakie mogą wynikać z dostarczenia wyrobu z wadami
nieujawnionymi w momencie dostawy lub wadami ukrytymi,
- obciążenia Dostawcy/Sprzedawcy karami umownymi w wysokości 1 procenta wartości dostarczanego
towaru dziennie, za każdy dzień opóźnienia w dostawie/sprzedaży, jednak nie więcej niż 10% wartości
dostarczanego towaru.
III.
Obowiązujące prawo, miejsce realizacji zobowiązań, właściwość miejscowa sądu
1.
Stosunki prawne pomiędzy Nabywcą a Dostawcą reguluje wyłącznie prawo polskie. W stosunku do
wszelkich sporów mogących wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań określa się
właściwość miejscową i rzeczową sądu polskiego odpowiedniego dla siedziby Nabywcy.
IV.
Postanowienia końcowe
1.
Dostawca/Sprzedawca nie jest uprawniony do cesji praw wynikających z zawartej z Nabywcą
umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich, bez pisemnej zgody Nabywcy pod rygorem
nieważności.
2.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWDZ mają zastosowanie
odpowiednio przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.

