
Ogólne warunki dostaw FUGOR Sp. z o.o.  

(wersja obowiązująca od 01.11.2015 r.) 

1. Żadne ogólne warunki Adresata Zamówienia (dalej: Dostawca) lub inne warunki handlowe nie mogą mieć zastosowania do 
umowy opartej na Zamówieniu którego niniejsze „Ogólne warunki dostaw” FUGOR Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) stanowią 
integralną część.   

2. Jakiekolwiek zmiany w przedmiocie Zamówienia mogą być wprowadzone jedynie w przypadku uprzedniego uzyskania 
pisemnej zgody Zamawiającego. Celem uniknięcia wątpliwości ewentualna zmiana Zamówienia nie będzie wynikała z samego 
faktu powstrzymania się Zamawiającego od skomentowania przedstawionych warunków. W szczególności Dostawca 
potwierdza, że w przypadku podpisania przezeń Zamówienia lub przyjęcia go do realizacji z dołączeniem lub przywołaniem 
jakichkolwiek warunków dodatkowych, przedmiotowe warunki Dostawcy będą obowiązywać tylko w zakresie uprzednio 
pisemnie zatwierdzonym przez Zamawiającego.   

3. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania Zamówienia w terminie najpóźniej do trzech dni roboczych po jego 
otrzymaniu. Zamówienie oraz potwierdzenie muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji FUGOR Sp. z o.o. 
oraz Dostawcy. Milczenie Dostawcy poczytywane będzie jako przyjęcie zamówienia bez zastrzeżeń. 

4. Dostawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w całości. 

5. Odbiór przedmiotu zamówienia musi zostać potwierdzony w formie pisemnej. W przypadku dostarczenia przedmiotu 
zamówienia przez Dostawcę przyjmuje się, że osobą upoważnioną ze strony Dostawcy do podpisania dokumentów związanych 
z odbiorem przedmiotu zamówienia jest osoba dostarczająca towar. 

6. W razie zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub w usunięciu usterki w okresie gwarancji lub rękojmi 
Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia, naliczaną za każdy dzień 
zwłoki czy opóźnienia. Ewentualne odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie znosi kary umownej. 

7. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego gdy ewentualna szkoda przekroczy wysokość 
zastrzeżonej kary umownej. 

8. Wymiana wadliwego towaru na nowy lub usunięcie wady powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez 
Zamawiającego. 

Uprawnienia do podjęcia decyzji o wymianie towaru wadliwego lub jego naprawienie, względnie o odstąpieniu od umowy albo 
żądanie obniżenia ceny przysługuje Zamawiającemu.  

9. Niezależnie od zastrzeżonej kary umownej, w razie zwłoki czy opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, trwającej 
dłużej niż 7 dni, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, bez wyznaczania Dostawcy dodatkowego terminu do realizacji 
zamówienia. 

10. Wszelkie spory mogące powstać między Stronami w związku z wykonaniem niniejszej umowy, rozstrzygać będzie Sąd 
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

11. Odbiór jakościowy przeprowadzony przez służby kontroli jakości Zamawiającego nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności 
za dostarczenie przedmiotu zamówienia niezgodnego z ustalonymi wymogami. 

12. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

13. Termin dostawy liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wystawionej po otrzymaniu kompletnej 
dostawy.  Dostawa jest kompletna tylko wraz z wymaganymi w zamówieniu dokumentami potwierdzającymi jakość i stopień 
spełniania wymagań technicznych.  

14. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Dostawcy i na jego koszt wady nieusunięte w wyznaczonym terminie, bez utraty 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

15. Dostawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

16. W korespondencji (w tym na fakturach, dowodach dostawy itp.) wymagane jest powoływanie się na numer niniejszego 
Zamówienia pod rygorem zwrotu dostarczonego towaru lub zawieszenia biegu terminu płatności. 

17. Wierzytelności objęte niniejszym Zamówieniem (w tym odszkodowawcze i odsetkowe) oraz wszelkie prawa z nimi związane 
nie mogą być przedmiotem obrotu bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

18. Wszelkie spory mogące powstać między Stronami w związku z wykonaniem niniejszej umowy, rozstrzygać będzie Sąd 
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

 


