
 
 

 
 

Warunki zamówienia 
 
1. Potwierdzenie zamówienia dostawca prześle do ZAMET-BUDOWA MASZYN S.A na piśmie w 
terminie do 10 dni od daty otrzymania zamówienia wraz ze swoją ofertą cenową. 
2. Umowa zostanie zawarta, gdy ZAMET-BUDOWA MASZYN S.A zaakceptuje w terminie 10 dni od 
daty otrzymania potwierdzenia zamówienia ceny dostawcy oraz wszelkie inne proponowane przez 
dostawcę zmiany warunków umowy. 
3. Wysyłka wyrobów, materiałów i surowców w terminie wcześniejszym niż to wynika z zamówienia 
wymaga pisemnej akceptacji przez ZAMET-BUDOWA MASZYN S.A 
4. ZAMET-BUDOWA MASZYN S.A jest podatnikiem VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur 
VAT. Odbiorca upoważnia dostawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność w 
formie przelewu nastąpi na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez sprzedawcę zgodnie z 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w terminie 45 dni od daty 
jej otrzymania jeżeli strony nie uzgodnią inaczej . Odbiorca zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty 
należności w przypadku nieprawidłowego wystawienia faktury VAT lub otrzymania niekompletnej 
dostawy. 
5. Brak dostawy w terminie upoważnia ZAMET-BUDOWA MASZYN S.A do odstąpienia od umowy bez 
wyznaczenia dodatkowego terminu. 
6. Przez kompletną dostawę w rozumieniu niniejszych warunków dostaw strony przyjmują wyroby, 
materiały i surowce posiadające wymagane atesty, certyfikaty bezpieczeństwa na znak „B” lub 
deklaracje zgodności zgodne z Monitorem Polski nr 39 z dnia 1994-05-20 i inne dokumenty określone 
w zamówieniu. 
7. Dostawca w dokumentach dostawy i innych dokumentach związanych z dostawą (WZ, specyfikacje, 
awiza, faktury, listy przewozowe) obowiązany jest przywołać numer zamówienia odbiorcy. W razie nie 
spełnienia powyższego warunku ZAMET-BUDOWA MASZYN S.A upoważniona jest do odesłania 
faktury, odmowy przyjęcia dostawy lub odmowy zapłaty należności za dostarczony towar. 
8. Odbiorca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli jakości zamawianego materiału u 
dostawcy w każdej fazie procesu wytwarzania. O terminie przeprowadzania kontroli odbiorca 
powiadomi dostawcę najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą kontroli. 
9. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy dostawca zobowiązany jest do 
zapłaty kar umownych: 
a) 15% wartości towaru, gdy odbiorca odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada 
dostawca. 
b) 0,2% wartości towaru nie dostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% 
wartości umowy. 
c) 10% wartości towaru dostarczonego z wadami. 
d) 1% wartości dostarczonego towaru, gdy towar nie został należycie oznakowany lub dostarczono go 
bez przewidzianych w umowie dokumentów np. atestu, karty gwarancyjnej, instrukcji obsługi, 
świadectwa jakości lub innych dokumentów potrzebnych do korzystania z towaru. 
10. Naliczanie kar umownych, o których mowa w punkcie 9, nie wyklucza prawa dochodzenia 
odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogólnych. 
11. ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE DOSTAWCY: 
11.1 Dostawca gwarantuje, że dostarczone towary są nowe, nieużywane, wyprodukowane wg 
najnowszych osiągnięć w zakresie 
postępu technicznego. Dostawca gwarantuje także, że wszystkie dostawy nie mają defektów 
konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają 
osiągnąć parametry techniczne podane przez producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące w 
Polsce i UE. 



 
 

 
 

11.2 Dostawca gwarantuje, że dostarczone towary mogą być swobodnie wykorzystywane przez 
zamawiającego, nie naruszając praw własności, praw patentowych lub praw autorskich trzeciej osoby. 
11.3 Dostawca udziela ZAMET-BUDOWA MASZYN S.A gwarancji jakości na dostarczone towary w 
okresie 12 miesięcy od przekazania wyrobu bezpośredniemu użytkownikowi do eksploatacji, a 
przynajmniej 24 miesiące od daty dostawy. 
11.4 Towary wadliwe będą podlegały naprawie lub wymianie przez dostawcę tak szybko jak to 
możliwe, ale nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji. 
11.5 Okres gwarancji na towary wymienione lub naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia 
ich naprawy lub wymiany. 
11.6 Dostawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w dokumentach kontraktowych 
parametrów technologicznych wyrobów i za usunięcie wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń 
dowolnej części dostawy, które mogą powstać w okresie gwarancji. Nieprawidłowości mogą być 
spowodowane użyciem wadliwych materiałów, złą jakością wykonania przez producenta lub dostawcę 
towaru. 
11.7 W przepadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych wyrobów dostawca na 
własny koszt zmodyfikuje wyroby tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie. Modyfikacja lub naprawa 
winna być wykonana tak, aby nie zakłócić 
ciągłości pracy. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie rezultatów to odbiorca będzie miał 
prawo nie przyjąć dostaw. Dostawca będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych płatności, a 
odbiorca ma prawo dochodzenia odszkodowania jakie mogą wyniknąć. 
11.8 Jeżeli jakiekolwiek uszkodzenia wystąpi w okresie gwarancji to odbiorca powiadomi o tym 
dostawcę. Jeżeli dostawca zaniedba usunięcia uszkodzenia po zawiadomieniu, to odbiorca może 
usunąć uszkodzenie na własną rękę, lub zatrudnić stronę trzecią do jego usunięcia na ryzyko i koszt 
dostawcy. 
11.9 Gwarancja nie ma zastosowania, gdy uszkodzenia zostało spowodowane przez: 
a) niewłaściwą obsługę urządzenia przez pracowników odbiorców, 
b) modyfikację lub zmianę własności urządzenia bez uprzedniej pisemnej zgody dostawcy, 
c) niezgodna z instrukcją obsługi instalacji, montaż lub użycie urządzenia, 
d) wypadek losowy. 
12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zamówieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
13. Należności wynikające z umowy/zamówienia w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być 
przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) zgodnie z art.509 KC, bez pisemnej zgody ZAMET BUDOWA 
MASZYN S.A. 
14. Informacje przekazywane w związku z niniejszym zamówieniem, jak również dotyczące treści 
załączonych dokumentów, a w szczególności: wszelka dokumentacja techniczna (w tym: dokumenty 
techniczne, zestawienia, karty technologiczne, rysunki techniczne oraz rozwiązania w nich 
zastosowane), treść niniejszego zamówienia, informacje o organizacji przedsiębiorstwa, stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa Zamet Budowa Maszyn S.A. w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Przyjęcie 
niniejszego zamówienia jest równoznaczne z zobowiązaniem drugiej strony do podjęcia działań w celu 
ochrony otrzymanych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamet Budowa Maszyn 
S.A. przed nieuprawnionym wykorzystaniem, ujawnieniem lub upowszechnieniem, w szczególności 
druga strona zobowiązana jest do nieudostępniania tych informacji podmiotom trzecim oraz ich 
nieujawniania w jakikolwiek sposób - bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności - zgody 
Zamet Budowa Maszyn S.A., niepowielania ich oraz wykorzystywania ich wyłącznie w sposób 
uzasadniony, jak wynika to z treści stosunku prawnego. 

 


