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Zakład Mechaniczny
"BUMAR-MIKULCZYCE" S.A.
41-807 ZABRZE, ul.Handlowa 2
tel. (+48 32) 373 86 32
NASZ BANK: PKO BP SA I/O Gliwice
NR KONTA: 70 1020 2401 0000 0302 0039 0161

NL/
ADRESAT:

ODBIORCA:

ZAMÓWIENIE
Nr:
Data:

ZAKŁAD MECHANICZNY
"BUMAR-MIKULCZYCE" S.A.
41-807 ZABRZE
ul. Handlowa 2
ident. 271830823
NIP: 648-10-00-642

Lp Oznaczenie towaru, materiału lub usługi

NIP: 648-10-00-642
Jm

Ilość

Cena netto Uwagi

1
Wartość brutto:
Opracował: ..............................

Waluta: PLN
Oświadczamy, że Z.M."BUMAR-MIKULCZYCE" S.A.
jest czynnym podatnikiem VAT

Termin dostawy:
Warunki płatności:
Transport:
Na podstawie oferty z dnia
Warunki dodatkowe: prosimy o wpisywanie na dokumencie dostawy WZ, list przewozowy, faktura numery powyższego zamówienia.
Opracowano na podstawie zlecenia wewnętrznego i zapotrzebowania: ;
Uwaga: Ogólne warunki umieszczone na odwrocie niniejszego zamówienia stanowią jego integralną część.
Uwaga: Przedmiotowe towary mogą podlegać obrotowi podwójnego zastosowania lub o charakterze strategicznym.

.............................................................................
(podpisy i pieczątki)
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Ogólne postanowienia dotyczące zamówienia Nr

1.Warunki techniczne: dostarczone wyroby ujęte w niniejszym zamówieniu winny spełniać wymagania jakościowe określone w dokumentacji
technicznej na dany wyrób oraz w odpowiednich normach.

2.Odbiór techniczny: do dostawy należy dołączyć dokumenty potwierdzające jakość dostarczanych wyrobów.
3.Opakowanie: winno być zgodne z warunkami technicznymi lub obowiązującymi przepisami z zaznaczeniem czy jest zwrotnym, czy też
bezzwrotnym. Musi w pełni zabezpieczyć wyrób na czas transportu oraz na czas składowania w okresie gwarancji.

4.Gwarancja i reklamacje: Dostawca udziela gwarancji na zamówione wyroby / zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi / liczonej od
dnia dostarczenia wyrobu Odbiorcy. W przypadku wyrobów objętych odbiorem wojskowym obowiązują okresy i warunki gwarancji określone w
umowach, kontraktach, zamówieniach. Stwierdzone wady jakościowe lub braki ilościowe Odbiorca zgłasza niezwłocznie Dostawcy, jednak nie później
niż w ciągu 14 dni od daty odbioru dostawy.
W przypadku braków i wad trudno-wykrywalnych, które nie mogły być ujawnione przy odbiorze, termin 14 dni biegnie od daty ich ujawnienia.
Odbiorca zastrzega sobie prawo do odszkodowania w przypadku stwierdzenia wad wymagających dodatkowej obróbki mechanicznej lub innych
operacji jak również konieczności demontażu i ponownego montażu z wyrobu finalnego, niezależnie od wymiany wadliwego wyrobu na nowy.
Powyższe dotyczy również wyrobów wadliwych stwierdzonych u Klienta Odbiorcy.

5.Warunki płatności: Cena i sposób zapłaty za dostawy wyrobów objętych niniejszym zamówieniem odbywa się na warunkach wcześniej
uzgodnionych między Zamawiającym a dostawcą przed potwierdzeniem zamówienia.

6.Potwierdzenie przyjęcia zamówienia: Dostawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zamówienia potwierdzi
pisemnie jego przyjęcie do realizacji. Brak w potwierdzeniu zastrzeżeń do proponowanych warunków w niniejszych postanowieniach umowy będzie
traktowane na równi z przyjęciem ich przez Dostawcę. Nie przesłanie potwierdzenia zamówienia w terminie 7 dni będzie traktowane na równi z
przyjęciem ich przez Dostawcę.

7.Kary umowne:
7.1 Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia ale nie więcej niż 10%
wartości opóźnionej dostawy.
7.2 Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia w przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia z
przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
7.3 Jeżeli naliczone kary nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
7.4 Kary umownej nie stosuje się w przypadku opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą.

8.Inne postanowienia:
8.1 Przed uzgodnioną datą rozpoczęcia dostawy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub rozwiązania umowy bez ponoszenia z tego
tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej, jeżeli wykonanie tej umowy okaże się zbędne.
8.2 W związku z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością wg Normy PN-EN ISO-9001:2015, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przeprowadzenia kontroli procesu produkcyjno - technologicznego i odbioru jakościowego zamawianego wyrobu.
8.3 Korespondencję związaną z realizacją niniejszego zamówienia należy kierować do zamawiającego ( komórka organizacyjna ; osoba
prowadząca temat)
8.4 Zmiana w/w postanowień umownych wymaga formy pisemnej uzgodnionej przez obie strony pod rygorem nieważności niniejszego
zamówienia.
8.5 W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy K.C. i inne obowiązujące akty prawne.
8.6 Na podstawie Art. 509 K.C. Z.M. ”BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. zastrzega, iż wierzytelności wynikłej z realizacji zamówienia nie można
przenieść na inną osobę prawną lub fizyczną.

Uwaga: przedmiotowe towary mogą podlegać obrotowi podwójnego zastosowania lub o charakterze strategicznym.

