
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) 

WELDON Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezówce. z dnia: 05.03.2018 

§1. WARUNKI WSTĘPNE 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej  OWZ) znajdują zastosowanie do wszystkich transakcji zakupów towarów przez WELDON sp. z o.o. i ich 
dostaw, jak również Usług świadczonych na rzecz Weldon Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezówce (zwanej w dalszej części 
zamiennie: Weldon/Zamawiający/Kupujący) i stanowią integralną część każdego zamówienia złożonego przez Weldon u Dostawcy, o ile odrębna 
podpisana przez Zamawiającego umowa zawarta pomiędzy nim i Dostawcą nie stanowi inaczej. 

2. Przystąpienie przez Dostawcę do realizacji zamówienia/dostawy, jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Dostawcę warunków zamówienia złożonego 
przez Weldon, oraz zawarciem umowy na warunkach określonych w niniejszych OWZ i samym zamówieniu.  

3. Niniejsze OWZ stanowią integralną część każdego Zamówienia złożonego u Dostawcy przez Weldon sp. z o.o. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności lub 
rozbieżności decydujące znaczenie ma treść samego Zamówienia. 

4. Wszelkie modyfikacje i uzupełnienia Zamówienia określone jednostronnie przez Dostawcę, a pozostające w sprzeczności lub odbiegające od niniejszych 
warunków OWZ i warunków samego Zamówienia są nieważne i nieskuteczne, o ile nie zostaną wyraźnie i jednoznacznie zatwierdzone przez Weldon w 
formie pisemnej.  

 

§2.  ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów i/lub świadczenie usług zamówionych przez Zamawiającego. Przedmiot dostawy musi zostać wykonany 
zgodnie z treścią zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami, na co Dostawca dostarczy niezbędne dokumenty, atesty i certyfikaty oraz karty 
charakterystyki substancji nie później, niż wraz z dostawą zakupionych towarów. 

2. Zamówienia są składane przez Zamawiającego w formie pisemnej. Ustne zamówienia są ważne o ile zostaną pisemnie potwierdzone przez Weldon. 
Zamówienia mogą być składane i potwierdzane tylko i wyłącznie przez personel Działu Zaopatrzenia lub któregokolwiek z członków Zarządu Weldon. 
Zamówienie złożone przez osobę nieuprawnioną może zostać uznane za nieważne, a Zamawiający w takim przypadku ma prawo zaniechać uiszczenia 
zapłaty i zwrócić towar na koszt Dostawcy. 

3. Dostawca ma bezwzględny obowiązek przywołać numer Zamówienia we wszelkich dokumentach związanych z dostawą (zawiadomienie o dostawie, 
faktura, dokument WZ, protokół odbioru, itd.). Zaniechanie tego obowiązku może skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 100zł za każdy 
nieoznaczony dokument.  

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zakupu zamówionego towaru pod warunkiem zaakceptowania przez Dostawcę warunków zakupu zawartych w 
niniejszych OWZ oraz zamówieniach składanych przez Zamawiającego. 

5. Brak pisemnego potwierdzenia/odrzucenia Zamówienia przez Dostawcę w ciągu 24 godzin od jego otrzymania, traktowany będzie przez Zamawiającego 
jako milczące przyjęcie przez Dostawcę zamówienia do realizacji na warunkach określonych w zamówieniu i zgodnych z niniejszymi OWZ. W przypadku, 
gdy dostawca w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia do realizacji), Zamawiający zastrzega sobie prawo 
anulowania zamówienia. 

6. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z niniejszymi OWZ oraz warunkami samego Zamówienia, które określa m.in. cenę, ilość, gatunek, termin 
dostawy/odbioru, normę, atest). O ile samo Zamówienie nie określa precyzyjnie numeru normy, materiał musi być zawsze zgodny z obowiązującą normą 
rodzajowo właściwą dla zamawianego materiału. Zamówienie uznaje się za zrealizowane w momencie poprawnego dostarczenia właściwego materiału w 
wymaganej jakości i ilości do miejsca wskazanego na zamówieniu oraz po przekazaniu przez Dostawcę wszystkich dokumentów wymaganych przez 
Zamawiającego. Towary muszą zostać dostarczone zgodnie ze specyfikacjami i wyszczególnieniami towarzyszącymi zleceniom i zamówieniom. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu lub odmowy przyjęcia towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem. Wszelkie samodzielne zmiany 
warunków dostawy wprowadzane jednostronnie przez Dostawcę, będą nieważne, o ile będą niezgodne/sprzeczne z niniejszymi OWZ lub warunkami 
samego Zamówienia.  

 

§3. WARUNKI DOSTAW 

1. Dostawca zobowiązuje się do rygorystycznego przestrzegania terminów, warunków i ilości dostaw według dat określonych na zamówieniu.  

2. Zamówione towary zostaną dostarczone przez Dostawcę do miejsca wskazanego w zamówieniu. Jeśli za pisemną zgodą Zamawiającego nie zostanie 
ustalone inaczej, dostawy następują na warunkach Franco magazyn Zamawiającego: 39-102 Brzezówka 90a o ile inaczej nie wskazano w Zamówieniu  
(dostawy krajowe) lub DAP (wg. aktualnych warunków INCOTERMS) w przypadku dostaw zagranicznych. Z tego względu koszty transportu do miejsca 
odbioru towaru, ubezpieczenia i opakowania ponosi Dostawca.  

3. Jeśli nie zostaną poczynione dodatkowe uzgodnienia, dostarczane towary powinny być opakowane odpowiednio i zgodnie z zasadami przyjętymi w handlu. 
Za uszkodzenia powstałe na skutek niedostatecznego opakowania odpowiedzialność ponosi Dostawca.  

4. Dostawca gwarantuje, że dostarczany towar spełnia wszelkie warunki wymagane przez obowiązujące ustawodawstwo, pozwalające na wprowadzenie 
towaru do obrotu na rynek Unii Europejskiej.  

5. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć ilość towaru określoną w zamówieniu. Ewentualny niedobór towaru dostawca jest zobowiązany dostarczyć 
niezwłocznie i nie później niż w terminie podanym przez Zamawiającego. Nadmiar towaru dostarczony do Zamawiającego, może zostać po uprzednim 
poinformowaniu Dostawcy zwrócony na jego koszt, bądź też magazynowany na koszt Dostawcy w magazynie własnym lub wynajętym przez 
Zamawiającego.  

6. Przyjęcie dostawy nie oznacza akceptacji warunków sprzedaży dostawcy innych niż określone w Zamówieniu lub OWZ Zamawiającego.  

 

§4. TERMINY DOSTAW 

1. O ile inaczej nie uzgodniono na piśmie, wiążący termin dostawy towarów/wykonania usług jest określony w zamówieniu. Uzgodniony termin dostawy 
towarów  ma charakter ostateczny i Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niedochowania ww. terminu. Odpowiedzialność 
Dostawcy obejmuje zarówno straty, jak i utracone korzyści poniesione przez Weldon w związku z niedochowaniem terminu dostawy, o którym mowa 
powyżej.  

2. Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z każdego opóźnienia, utraty lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym oznakowaniem, 



opakowaniem lub identyfikacją wysyłki.  

3. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na opóźnienie 
dostawy towarów. Jeśli w tych okolicznościach Zamawiający zgodzi się na nowe terminy dostaw i te nie zostaną dotrzymane, Zamawiający ma prawo, po 
upływie tych terminów, domagać się odszkodowania za niezrealizowanie dostawy i bez uszczerbku na tych uprawnieniach odstąpić od zamówienia. 
Przyjęcie opóźnionej dostawy nie odbiera Zamawiającemu prawa do roszczeń.  

4. Dostawy częściowe są dopuszczalne, o ile zostały wskazane w zamówieniu, lub uzgodnione pisemnie z Zamawiającym. W przypadku zmiany terminu 
dostawy częściowej (opóźnienie, dostawa przed terminem), Zamawiający ma możliwość odstąpienia od części lub całości zamówienia bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów. 

5. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma prawo według własnego wyboru odstąpić od niego w całości lub części 
oraz/lub obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 1% wartości Zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie. Ponadto Zamawiający ma prawo 
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy ewentualne szkody spowodowane opóźnieniem w dostawie przekroczą wysokość kary umownej, a 
także w przypadku odstąpienia od przyjętego do realizacji zamówienia (z przyczyn leżących po stronie Dostawcy). 

6. Zamawiający jest upoważniony do zwrócenia Dostawcy na jego koszt i ryzyko każdej dostawy dostarczonej bez zgody Zamawiającego przed terminem lub 
do obciążenia Dostawcy odpowiednimi kosztami składowania. Ryzyko uszkodzenia lub utraty obciążają Dostawcę.  

 

§5. DOKUMENTACJA MATERIAŁOWA 

1. Wraz z dostawą towarów/wykonaniem usług, Dostawca powinien dostarczyć także wszelką dokumentację techniczną, karty charakterystyki substancji, a 
także atesty i certyfikaty wymagane obowiązującymi przepisami prawa, jak również inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Niewykonanie 
obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie traktowane, jako zwłoka w wykonaniu Zamówienia przez Dostawcę, skutkująca możliwością 
odstąpienia Zamawiającego od zamówienia w zakresie towarów, co do których uchybiono obowiązkowi wskazanemu w tym punkcie bez wyznaczania 
dodatkowego terminu. 

2. Dostawa może zostać odrzucona w szczególności, jeżeli nie towarzyszy jej dokument dostawy wystawiony przez Dostawcę, zawierający szczegóły dostawy 
(numer zamówienia złożonego przez Weldon, specyfikacja dostarczonego towaru, ilości, wagę oraz szczegóły dotyczące opakowania), jak również 
właściwe atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne. 

3. Dostawca zobowiązuje się do załączenia atestów do dowodu wydania (WZ) i/lub dowodu dostawy. W innym przypadku Dostawca zobowiązuje się do 
dostarczyć oryginały atestów nie później niż w ciągu 3 dni od daty dostawy, pod rygorem wydłużenia terminu płatności. W przypadku nie dostarczenia 
stosownych atestów, Zamawiający ma także prawo odstąpić od przyjęcia dostawy i zapłaty za materiał, dla którego nie dostarczono stosownego 
dokumentu. W przypadku, kiedy brak dokumentu, o którym mowa powyżej uniemożliwia realizację przez Zamawiającego zobowiązań wobec podmiotów 
trzecich, Zamawiający może odstąpić od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. Całe zamówienie będzie w takim przypadku uważane za 
niezrealizowane ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami. Towar z takiej dostawy będzie pozostawiony do dyspozycji Dostawcy lub składowany na 
koszt i ryzyko Dostawcy. 

4. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostarczonego towaru, jeśli z powodu niekompletności dokumentów dostawy/listu przewozowego niemożliwe jest 
przyporządkowanie dostawy do odpowiadającego mu zamówienia albo jest to możliwe, ale dużym nakładem środków.  

5. Dostawca towaru jest zobowiązany do udostępnienia całej dokumentacji technicznej wyrobu na żądanie uprawnionych organów nadzoru rynku. W 
przypadku niedopełnienia tego wymogu, Dostawca poniesie wszelkie koszty wynikające z ewentualnych uchybień formalnych.  

6. Kopie atestów właściwych dla przedmiotu dostawy, Dostawca zobowiązany jest przechowywać i na żądanie udostępnić Zamawiającemu przez okres 5 lat 
od dnia dostawy.  

§6. JAKOŚĆ TOWARU 

1. Zobowiązanie Zamawiającego do skontrolowania dostarczonych towarów ogranicza się do kontroli ich rodzaju oraz właściwej ilości. Każda kontrola i 
zgłoszenie wad przez Weldon w okresie gwarancji lub rękojmi będzie uważane za złożone w terminie. Dla Zamówień dotyczących wykonania usług, zdanie 
poprzedzające stosuje się odpowiednio. 

2. W uzasadnionych przypadkach (np. z powodu wad jakościowych) Weldon zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towarów lub ich zwrotu. W przypadku 
odmowy przyjęcia Towarów, Weldon poinformuje Dostawcę o tym fakcie niezwłocznie po stwierdzeniu przesłanek uzasadniających taką decyzję, podając 
przyczyny odmowy przyjęcia. Nieprzyjęte towary zostaną pozostawione do dyspozycji Dostawcy lub składowane na jego koszt i ryzyko.  

 

§7. JAKOŚĆ, GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towar wysokiej jakości. Dostarczony materiał nie może mieć śladów korozji oraz innych wad, chyba, 
że ewentualne odstępstwo od tego wymogu zostało wyraźnie zaznaczone w warunkach Zamówienia. 

2. Zrealizowanie zamówienia jest równoznaczne z udzieleniem przez Dostawcę gwarancji i rękojmi na dostarczone towary na okres wskazany w Zamówieniu 
(nie krótszy jednak niż 24 miesiące). Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Dostawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego. Okres udzielonej przez Dostawcę rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez niego gwarancji. 
Wszelkie jednostronne wyłączenia rękojmi przez Dostawcę będą nieskuteczne. 

3. Jeżeli Dostawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny (kartę gwarancyjną), warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub mniej 
korzystne dla Kupującego niż warunki i uprawnienia wynikające z niniejszych OWZ oraz w zakresie nieuregulowanym w niniejszych OWZ - w 
obowiązujących przepisach prawa polskiego. Okres gwarancji biegnie od dnia właściwej dostawy. 

4. Zamawiający powiadamia Dostawcę o stwierdzonych wadach dostarczonych towarów. Wady stwierdzone przy odbiorze lub/i w okresie gwarancji 
Dostawca usunie na swój koszt i ryzyko w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w okresie 
gwarancji na koszt Dostawcy zwrotu wszystkich wadliwych towarów lub zażądania ich wymiany. Dostawca przedsięweźmie wszelkie konieczne kroki w 
celu zapewnienia wymiany lub naprawy wadliwych towarów na swój koszt z należytą starannością, a na stosowne żądanie Zamawiającego – przyjmie 
zwrot wadliwego towaru, niezwłocznie zwracając Zamawiającemu kwotę zapłaconą przez niego za wadliwy towar. 

5. W przypadku otrzymania od Zamawiającego powiadomienia/reklamacji dotyczącej wady towaru lub usługi, Dostawca zobowiązany jest do usunięcia 
wady towaru lub usługi lub dokonania wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie 7 dni od dnia uzyskania zgłoszenia/reklamacji, chyba że 
Zamawiający wyrazi w formie pisemnej zgodę na inny termin. W przypadku nieusunięcia wady towaru/usługi w wyznaczonym terminie, Weldon jest 
uprawniony do usunięcia wady we własnym zakresie na koszt i ryzyko Dostawcy, bez uszczerbku dla innych uprawnień, w tym  wynikających z 
niewykonania/nienależytego wykonania umowy dostawy. 

 



6. W przypadku nie otrzymania odpowiedzi na reklamację w podanym terminie, Strony zgodnie uznają reklamację za rozstrzygniętą na korzyść 
Zamawiającego. W przypadku podjęcia działań zmierzających do rozpatrzenia reklamacji, maksymalny termin na to Strony uzgadniają na 7 dni. Po tym 
terminie, nierozstrzygniętą reklamację strony uznają za rozstrzygniętą na korzyść Zamawiającego. 

§8. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Cena przedmiotu zamówienia wskazana jest w Zamówieniu i, o ile warunki Zamówienia nie stanowią inaczej, cena  ta obejmuje opakowanie, wszelkie 
podatki (z wyjątkiem VAT, gdy wskazana cena jest wyraźnie oznaczona jako cena netto), opłaty, cła, opłaty logistyczne i transportowe (odpowiadające 
uzgodnionym warunkom dostawy) i wszelkie inne opłaty związane z dostawą. 

2. Właściwie wystawione faktury i dostarczone do Zamawiającego będą płatne w terminie wskazanym w zamówieniu (liczonym od dnia prawidłowej 
dostawy pełnowartościowego i zgodnego z zamówieniem materiału oraz doręczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej (i opatrzonej 
numerem zamówienia) faktury VAT pod warunkiem doręczenia wraz z fakturą atestów i innych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów w 
wymaganej przez Zamawiającego formie. W razie niespełnienia powyższego warunku, termin płatności liczony będzie od dnia doręczenia ostatniego z 
dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim.  

3. Jeżeli w/w daty te będą znacząco się różnić termin płatności rozpoczyna swój bieg od późniejszej z tych dat. 

4. Zamawiający będzie jednakże uprawniony do wstrzymania zapłaty, jeśli Dostawca nie spełni wymagań zamówienia i w takim wypadku Dostawca nie może 
wysuwać roszczeń o odsetki (nawet od części ceny), kary lub inne formy rekompensaty. 

5. W przypadku stwierdzenia przed dokonaniem płatności, że dostarczony towar posiada wady jakościowe, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Dostawcę 
o wadach jakościowych w dostarczonym towarze, i ma w takim wypadku prawo zatrzymać częściowo lub całkowicie zapłatę do czasu usunięcia wad 
jakościowych, przy czym ustalone terminy płatności liczone będą od momentu usunięcia tych wad. 

§9. FAKTURA 

1. Każdorazowo podstawą wystawienia faktury jest potwierdzony przez Weldon dowód przyjęcia materiału lub list przewozowy, który stanowi niezbędny 
załącznik do faktury. Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia faktury za dostawę nie popartą stosownym potwierdzeniem. 

2. Faktury zawierające zastrzeżenie prawa własności towarów na rzecz Dostawcy, uprawniają Zamawiającego do wstrzymania za nie płatności. Ponadto, 
zastrzeżenie na fakturze prawa własności przez Dostawcę bez pisemnej, wyraźnej akceptacji udzielonej przez Weldon przez osobę uprawnioną do 
reprezentacji jest nieskuteczne. 

3. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego nie później niż 7 dni od dnia dostawy. 

4. Faktura dla swej ważności musi zawierać następujące informacje:  
- numer i datę zamówienia Zamawiającego,  
- nazwę, parametry i kod PKWiU każdej pozycji towarowej,  
- ilość, jednostkę miary, cenę jednostkową, wartość oraz wagę netto i brutto dla każdej pozycji. 

5. Termin zapłaty faktur błędnie wystawionych liczony będzie od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej.  

6. Faktura jest wystawiana, jeśli nie ustalono inaczej, w walucie kraju Zamawiającego. Podatek VAT powinien być wyszczególniony na fakturze.  

7. Uregulowanie należności nie jest tożsame z potwierdzeniem wykonania przez Zamawiającego zobowiązań wynikających z Zamówienia bądź zlecenia. 
Zapłata faktury nie stanowi przyjęcia wszystkich zamówionych lub dostarczonych towarów. przyjęcie towarów przez Zamawiającego, aby było wiążące, 
musi być wyraźne i jawne i jest to jedynie potwierdzenie Zamawiającego, że Dostawa została zrealizowana. 

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE 

1. W przypadku wykrycia wad towaru, lub niezgodności towarów z Zamówieniem, lub innymi ustaleniami pomiędzy Zamawiającym i Dostawcą 
poczynionymi na piśmie, Zamawiający może według własnego wyboru: 
- żądać naprawienia lub wymiany wadliwych towarów,  
- dostawy brakujących części,  
- odstąpić od transakcji i pozostawić materiał do dyspozycji Dostawcy. 

Powyższe uprawnienia nie powodują uszczerbku dla innych uprawnień wynikających z niniejszych OWZ lub z przepisów prawa, w tym między innymi prawa 
do odstąpienia od umowy dostawy i prawa do żądania odszkodowania za poniesione szkody oraz utracone korzyści. 

2. W każdym przypadku i bez względu na przyczynę – ODBIÓR TOWARU POZOSTAWIONEGO DO DYSPOZYCJI DOSTAWCY powinien nastąpić w terminie 7 
dni od daty zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego, pod rygorem obciążenia Dostawcy kosztami składowania i przeładunków. Wydanie towaru 
nastąpi w takim przypadku po pokryciu kosztów transportu i kosztów składowania, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury VAT. 
Dostawca nie ma prawa w takim przypadku do wystawienia faktury za dostarczony towar, który traktowany jest jak towar w depozycie.  

3. Zamawiający ma prawo do odszkodowania za szkody poniesione na skutek wad dostarczonego materiału czy złego wykonania usługi. Jeśli Zamawiający 
zostanie pociągnięty do odpowiedzialności przez kontrahenta lub inną osobę trzecią w związku ze szkodą spowodowaną na skutek wady dostarczonego 
towaru, Dostawca zobowiązany będzie do naprawienia tej szkody oraz pokrycia wszystkich kosztów w tym sądowych i odszkodowawczych wynikłych z 
roszczeń osób/podmiotów trzecich.  

4. Dostawca gwarantuje, że dostarczane przez niego materiały odpowiadają normom użytkowania i bezpieczeństwa, obowiązującym na terenie Unii 
Europejskiej. 

5. W żadnym wypadku kontrola jakości przeprowadzona przez Zamawiającego przed, w trakcie lub po dostawie, nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności 
za jakość dostarczonego towaru. 

6. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego i niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o wadach jakościowych w dostarczonym towarze, Zamawiający 
ma prawo zatrzymać częściowo lub całkowicie zapłatę za towar do czasu usunięcia wad jakościowych, przy czym ustalone terminy płatności biegną od 
momentu usunięcia tych wad.  

7. Ponadto za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia Dostawca płaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i 
wysokościach: 

a) za odstąpienie od realizacji zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Dostawcy lub przez Dostawcę z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia; 

b) za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 1% wartości zamówienia, za każdy dzień przekroczenia, dotyczy to również terminów 
pośrednich; 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w 
wysokości 1% wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 



usunięcie wad. 

8. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary z wynagrodzenia Dostawcy. 

9. W przypadku opóźnienia się Dostawcy z wykonaniem przedmiotu zamówienia, Zamawiający może - nie rezygnując z uprawnień do naliczenia kary 
umownej i odszkodowania uzupełniającego- skorzystać z jednego lub większej ilości następujących uprawnień: 

a) zażądać wykonania zamówienia w całości lub częściowo; 
b) dokonać zakupu u innego dostawcy, na koszt i ryzyko Dostawcy;  
c) odstąpić od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem 

Dostawcy. 

10. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnie obowiązujących zasadach. 

11. Zamawiający zastrzega, że w każdym  przypadku  realizacji dostaw materiałowych na zlecenia podlegające procedurom GQA, wszelkie wymogi 
zamówień/umów mogą być poddane ocenie w ramach procesu GQA. W każdym takim przypadku, organizacja Dostawcy zostanie powiadomiona o 
wszystkich działaniach GQA, które będą prowadzone, a Dostawca będzie zobowiązany spełnić przedłożone mu wymogi procesu GQA.  

 

§11. POUFNOŚĆ 

1. Wszelkie dane i informacje uzyskane od Weldon zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, pozostają własnością Zamawiającego i mogą być wykorzystane 
przez Dostawcę wyłącznie w celu wykonania Zamówienia. Na pierwsze żądanie Zamawiającego wszelkie takie dane i informacje powinny zostać zwrócone, 
a ich kopie usunięte. 

2. Dostawca powinien zachować wszelkie dane i informacje w ścisłej poufności i bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może się on ich ujawniać osobom 
trzecim, ani też powoływać się w jakichkolwiek publikacjach, reklamach, ani żadnej innej formie pisemnej lub ustnej na fakt wykonywania dostaw dla 
Zamawiającego. 

 

§12. SIŁA WYŻSZA 

1. Każda ze stron może wycofać się z wypełnienia ustaleń zamówienia, jeśli realizacja warunków zamówienia jest niemożliwa z powodu wydarzenia 
naturalnego lub na skutek interwencji władz publicznych, wojny lub innego wydarzenia na które żadna ze stron nie ma wpływu i którego jednocześnie nie 
można było przewidzieć. Termin realizacji zamówienia może być zmodyfikowany pod warunkiem, że strona będąca ofiarą skutku siły wyższej poinformuje o 
tym druga stronę i zastosuje wszelkie możliwe środki, aby zminimalizować opóźnienia i jego skutki. 

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Dostawca nie jest uprawniony do przelania na inną osobę lub też obciążenia praw wynikających z realizacji 
zamówienia. 

2. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część zamówienia złożonego u Dostawcy przez Zamawiającego. W przypadku sprzeczności lub 
rozbieżności decydujące znaczenie mają zapisy Zamówienia. 

3. Wszelkie odstępstwa od zapisów niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu (oraz zamówień ZAM / ZAMW Zamawiającego) wymagają zachowania 
obustronnie podpisanej formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Dostawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z dostawą towarów, zgodnie z ww. przepisami. 
5. Zamawiający lub jego uprawniony przedstawiciel, ma prawo do audytowania swoich Dostawców z zakresie stosowanego sytemu jakości i procesu 

produkcyjnego. Żaden audyt nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności za jakość wyrobów dostarczanych do Zamawiającego. 
6. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu są zgodne z prawem polskim. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  
7. Wszelkie spory wynikające z zakupu produktów lub usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

 

 


