
Wzór Nr 14b do PROCEDURY P-7.2.3/1 „Ofertowanie i zawieranie umów” 

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ODLEWÓW ZE STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH 
obowiązujące w FMB „BUMAR” Sp. z .o.o. ul. Fabryczna 6, 73-200 Choszczno 

1. Wykonanie odlewów odbywa się na podstawie poniższych warunków jak też warunków zawartych w złożonej Odbiorcy 

ofercie. 

2. Złożenie przez Odbiorcę zamówienia jest równoznaczne z akceptacją oferty i zawartych w niej warunków wykonania 

zamówienia (warunki techniczne, terminy, ceny, płatności i inne). Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą jego 

potwierdzenia przez Wykonawcę. Na życzenie Odbiorcy (klauzula w zamówieniu) Dostawca ma obowiązek dołączyć atest 

do każdej partii odlewów za dodatkową opłatą.  

3. Ceny odlewów ustalane są loco magazyn Dostawcy. Odbioru dokonuje Odbiorca na swój koszt lub przewoźnik na zlecenie 

Odbiorcy. 

4. Odbiór wyrobów może nastąpić po dokonaniu zapłaty przelewem na konto Dostawcy (przed odbiorem), gotówką 

lub czekiem potwierdzonym w dniu odbioru - w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o przygotowaniu 

wyrobów do odbioru. 

5. W przypadku zwłoki w zapłacie powyżej 7 dni od zawiadomienia naliczane będą odsetki wg obowiązujących przepisów. 

6. Zwłoka w zapłacie upoważnia Dostawcę do wstrzymania realizacji zamówienia. Czas wstrzymania realizacji z tego powodu 

nie jest uważany jako nieterminowość. 

7. Anulacja lub zmniejszenie zamówienia zobowiązuje Odbiorcę do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych w związku z 

wykonaniem zamówienia, a w szczególności do zapłaty za wykonane wyroby oraz tok produkcji. 

8. Zdarzenia siły wyższej jak: strajki, blokady i inne podobne okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające dostawy  

(niezależnie czy występują u Dostawcy lub producentów surowców) uprawniają Dostawcę do przedłużenia terminu dostaw 

o czas ich występowania. 

9. Oprzyrządowanie odlewnicze jak: modele, rdzennice, kokile i formy ciśnieniowe oraz niezbędna do tego dokumentacja 

konstrukcyjno- technologiczna może być wykonana przez Dostawcę na podstawie oddzielnego zamówienia i po pokryciu 

kosztów przez Odbiorcę w wysokości 45% przed rozpoczęciem wykonywania oprzyrządowania i 55% po zakończeniu 

realizacji. 

10. Odbiorca może dostarczyć oprzyrządowanie wykonane wg opracowanej przez Dostawcę technologii i konstrukcji 

lub dostarczyć oprzyrządowanie, które zostanie dostosowane i wdrożone do produkcji na koszt Odbiorcy. 

11. Oprzyrządowanie po wdrożeniu do produkcji niezależnie od źródła jego pochodzenia nie podlega wydaniu Odbiorcy. 

Wynika to ze specyfiki uruchomienia produkcji odlewniczej a mianowicie: wprowadzenie oprzyrządowania odlewniczego 

do produkcji wymaga prowadzenia wielu prób, które określają niezbędne do wprowadzenia w oprzyrządowaniu zmiany 

technologiczne tj. dobranie naddatków, dopracowanie układów wlewowych, likwidacja węzłów cieplnych itp. zmiany 

konstrukcyjne oraz dostosowanie tego oprzyrządowania do posiadanych maszyn odlewniczych. 

Oprzyrządowanie wykonane przez Dostawcę pod zamówioną produkcję wycenione jest po kosztach własnych 

tzn. wykonane jest poniżej kosztów sprzedaży takiego samego oprzyrządowania przeznaczonego na sprzedaż. 

12. Oprzyrządowanie jest przechowywane u Dostawcy przez okres 5 lat licząc od realizacji ostatniego zamówienia. 

Oprzyrządowanie będzie wydane Odbiorcy w momencie odmowy przyjęcia zamówienia przez Dostawcę. 

13. Odbiorca ma prawo reklamowania zakupionych odlewów zgodnie z niżej podanymi zasadami. 

a) o stwierdzonych wadach wyrobów Odbiorca zawiadomi Dostawcę na piśmie podając datę dostawy, nr dowodu dostawy 

ilość reklamowanych wyrobów oraz rodzaj stwierdzonych wad. Odbiorca na swój koszt dostarcza reklamowane odlewy. 

b) Odbiorca ma prawo żądania naprawy lub wymiany odlewu na nowy bez prawa obciążania Dostawcy kosztami własnymi 

poniesionymi w przypadku ewentualnej obróbki mechanicznej odlewów, montażu i demontażu itp. jak też kosztami 

powstałymi z tytułu reklamacji nabywcy wyrobów Odbiorcy do których użyto odlewów naszej produkcji. 

c) Dostawca zawiadomiony o wadach wyrobów powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania zawiadomienia powiadomić Odbiorcę o sposobie załatwienia reklamacji. 

d) w przypadku stwierdzenia, iż reklamacja wyrobu spowodowana jest wadliwą konstrukcją oprzyrządowania 

dostarczonego przez Odbiorcę, istnieje możliwość wprowadzenia zmian technologiczno-konstrukcyjnych przez Dostawcę 

na podstawie oddzielnych uzgodnień i po pokryciu przez Odbiorcę kosztów wynikających z ich wprowadzenia. 

14.  Warunki techniczne wykonania odlewów muszą być uzgodnione i podpisane przez Wykonawcę i Odbiorcę zamawiającego 

w przeciwnym wypadku obowiązuje wykonanie odlewów zgodnie z PN (Polskie Normy). 

15. Odbiorca ma obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej produktów, do których używa się wyrobów 

produkcji FMB „BUMAR” Sp. z o.o. w Choszcznie. W przypadku braku ubezpieczenia nie może dochodzić odszkodowania 

od FMB „BUMAR” Sp. z o.o. w Choszcznie. 

16. Inne warunki wykonania zamówienia poza warunkami powyższymi oraz warunkami ze złożonej oferty nie mają mocy 

obowiązującej. Odbiorca i Dostawca mogą uzgodnić pisemnie dodatkowe warunki wykonania zamówienia, które Dostawca 

włączy do oferty. 

17. Warunki obowiązują od 02.10.2017 r. 

 
 


