OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW REALIZOWANYCH PRZEZ
Festo Sp. z o.o.
1. Postanowienia ogólne
Ogólne Warunki Zakupów (zwane dalej „OWZ”) realizowanych przez Festo Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach k/
Warszawy przy ul. Mszczonowskiej 7 (zwaną dalej „Festo”) stanowią integralną część każdej umowy zakupu
i dostawy zawieranej przez Festo z Dostawcą/Sprzedawcą (zwanym dalej „Dostawcą”), chyba że strony w
formie pisemnej uzgodnią inaczej. Jeśli „ogólne warunki współpracy Dostawcy” w części bądź w całości stoją
w sprzeczności z niniejszymi OWZ, obowiązują niniejsze OWZ. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności
pomiędzy treścią zamówienia a postanowieniami OWZ, decydujące znaczenie ma treść zamówienia.
2. Zamówienie, potwierdzenia zamówienia
Pisemna oferta Dostawcy, stanowi podstawę dla Festo do złożenia zamówienia. Umowa dostawy lub
sprzedaży zostaje zawarta, jeśli zamówienie zostanie pisemnie potwierdzone przez Dostawcę w ciągu trzech
dni roboczych od daty złożenia lub gdy w tym czasie zostanie przez Dostawcę zrealizowane. Przyjęcie
zamówienia przez Dostawcę z zastrzeżeniami lub zmianami, w tym również w zakresie brzmienia OWZ,
uważa się za nową ofertę Dostawcy i wymaga ona zaakceptowania jej ze strony Festo w postaci nowego
zamówienia.
3. Termin dostawy
Terminy dostaw określone są w zamówieniu i oznaczają terminy dostarczenia towaru we wskazane w
zamówieniu miejsce dostawy. Po upływie terminu dostawy, Festo ma prawo domagać się zapłaty
odszkodowania za niezrealizowanie dostawy lub odstąpić od umowy w całości lub części zamówienia nie
zrealizowanego w terminie określonym w zamówieniu, bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.
Przyjęcie przez Festo opóźnionej dostawy nie powoduje rezygnacji z roszczeń. W przypadku zagrożenia
dotrzymania terminu dostawy, Dostawca ma obowiązek wskazać pisemnie przewidywany okres opóźnienia i
przyczyny jego powstania. Za opóźnienie w dostawie Dostawca może zostać wezwany przez Festo do zapłaty
kar umownych za każdy dzień zwłoki w wysokości obliczonej wg aktualnie obowiązującej stopy odsetek
ustawowych naliczonych w odniesieniu do wartości opóźnionego zamówienia. Festo ma prawo potrącić
naliczone kary umowne z wynagrodzenia Dostawcy. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody,
Festo może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnie obowiązujących zasadach.
4. Warunki dostawy
Zamówione towary zostaną dostarczone przez Dostawcę do miejsca wskazanego w zamówieniu. Przedmiot
dostawy musi zostać wykonany zgodnie z treścią zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami, na
dowód czego Dostawca dostarczy do Festo wraz z dostawą nabytych towarów niezbędne dokumenty, atesty
i certyfikaty. Festo może odmówić odbioru dostarczonych rzeczy, jeżeli wraz z dostawą nie zostaną
udostępnione dokumenty dostawy sporządzone przez Dostawcę, zawierające numer zamówienia Festo
i/lub imię i nazwisko osoby zamawiającej ze strony Festo, specyfikację wysłanego towaru, ilość oraz
stosowne atesty i certyfikaty zgodnie z załączoną do zamówienia specyfikacją. Jeśli nie zostaną poczynione
dodatkowe uzgodnienia, dostarczane towary powinny być odpowiednio opakowane, zgodnie z zasadami
przyjętymi w obrocie dla transportu tych towarów. Za uszkodzenia powstałe na skutek niedostatecznego lub
nieodpowiedniego opakowania wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca. Dostawę zamówionego
towaru uważa się za należycie i prawidłowo zrealizowaną w zakresie spełnienia ustalonych warunków
dostawy i z chwilą odbioru przedmiotu dostawy przez Festo bez uwag i zastrzeżeń. W tym także momencie
ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z Dostawcy na Festo.
5. Warunki płatności
Na wystawionej przez Dostawcę fakturze, dokumentującej sprzedaż dostawę towarów do Festo
każdorazowo musi znajdować się numer zamówienia Festo i/lub imię i nazwisko osoby zamawiającej ze
strony Festo. W każdym przypadku podstawą wystawienia faktury jest dokument wydania oraz - jeżeli strony
przewidziały obowiązek jego sporządzenia - protokół bezusterkowego odbioru podpisany przez
przedstawicieli Stron. Pod warunkiem zgodności dostarczonych towarów oraz danych wskazanych w treści
faktury ze specyfikacją i klauzulami zamówienia, płatności będą realizowane przez Festo w formie przelewu
na konto Dostawcy wskazane w fakturze, w terminie 14 dni od dnia doręczenia do siedziby Festo
prawidłowo wystawionej faktury wraz z w/w dokumentem będącym podstawą do jej wystawienia. Strony
mogą ustalić pisemnie dłuższy termin zapłaty. Bez uprzedniej pisemnej zgody Festo, Dostawca nie jest
uprawniony do przekazania innemu podmiotowi praw i obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.

6. Gwarancja
Okres udzielanej przez Dostawcę gwarancji wynosi 12 miesięcy i biegnie od daty odbioru towaru przez Festo
bez uwag i zastrzeżeń. O ile z treści niniejszych OWZ nie wynika inaczej, zasady odpowiedzialność Dostawcy
z tytułu udzielonej gwarancji określone są przepisami Kodeksu Cywilnego. Festo po stwierdzeniu istnienia
wad dostarczonych towarów powiadamia niezwłocznie Dostawcę o tym fakcie. Wskazane przez Festo wady
Dostawca obowiązany jest usunąć w terminie wyznaczonym przez Festo. Festo zastrzega sobie prawo do
dokonania na koszt Dostawcy zwrotu wszystkich wadliwych towarów lub zażądania ich wymiany na towary
nowe, wolne od wad. W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Festo może powierzyć usunięcie wady innej osobie, na koszt i ryzyko Dostawcy, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Dostawcy. Powyższe postanowienie nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności z tytułu
gwarancji.
7. Poufność
Wszelkie dane i informacje uzyskane od Festo zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej traktuje się jako
poufne. Informacje te powinny być wykorzystane przez Dostawcę wyłącznie w celu wykonania zamówienia.
Dostawca powinien zachować w ścisłej poufności wszelkie dane i informacje uzyskane od Festo. Bez
uprzedniej pisemnej zgody udzielonej przez Festo, Dostawca nie może powoływać się w jakichkolwiek
dokumentach, publikacjach, reklamach, jak również w informacjach przekazywanych w dowolnej formie, na
fakt wykonywania dostaw dla Festo.
8. Dodatkowe postanowienia
Festo zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu części przedmiotu zamówienia oraz ograniczenia jego
zakresu. Ewentualny zwrot części przedmiotu zamówienia lub ograniczenie jego zakresu nastąpi przy
zastosowaniu cen jednostkowych przyjętych przy realizacji danego zamówienia. Dostawca poprzez
przystąpienie do realizacji zamówienia zwalnia Festo z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne
roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich związanych z towarami, częściami i
materiałami dostarczonymi na podstawie patentu, licencji lub wzorów zastrzeżonych.
9. Sąd
W przypadku powstawania sporów dotyczących interpretacji lub wykonania zamówienia, będą one
rozstrzygane przez rzeczowo właściwy, wybrany przez Festo odnośnie właściwości miejscowej, Sąd
Powszechny wedle wyłącznego wskazania Festo.

Data wejścia w życie 1 lipca 2013 roku.

