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

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW SIŁOWNIKÓW 
obowiązujące w FMB „BUMAR” Sp. z .o.o. ul. Fabryczna 6, 73-200 Choszczno 

1. Wykonanie siłowników odbywać się będzie na podstawie warunków zawartych w złożonej ofercie oraz na podstawie 
zamówień otrzymywanych od Odbiorcy według dostarczonej przez Odbiorcę dokumentacji konstrukcyjnej lub 
dokumentacji wykonanej przez Dostawcę i zatwierdzonej przez Odbiorcę. 

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją oferty i zawartych w niej warunków wykonania zamówienia 
(warunki techniczne, terminy, ceny, płatności i inne). Realizacja rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia zamówienia. 

3. Nieprzewidywalne zdarzenia takie jak: opóźnione dostawy, awarie. strajki, blokady, kataklizmy i inne podobne 
okoliczności uniemożliwiające terminowe wykonanie zamówienia - niezależnie czy występują u Dostawcy 
i jego kooperantów czy producentów materiałów - uprawniają Dostawcę do przedłużenia terminu dostaw o czas 
ich występowania. 

4. Ceny siłowników ustalone są loco magazyn Dostawcy. 
Odbiorca dokonuje odbioru technicznego i fizycznego siłowników po otrzymaniu zawiadomienia od Dostawcy na swój 
koszt lub odbioru dokonuje Przewoźnik na zlecenie i koszt Odbiorcy. Odbiorca zobowiązany jest do dostarczenia 
zabezpieczeń transportowych lub ich zamówienia u Dostawcy. 

5. Odbiorca zobowiązuje się do dokonania zapłaty i odbioru siłowników w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o ich 
wykonaniu. 

6. Wydanie siłowników następuje po dokonaniu zapłaty całej należnej sumy na konto Dostawcy. 
7. Zwłoka w zapłacie za przedstawione do odbioru siłowniki ( powyżej 7 dni) upoważnia Dostawcę do naliczenia odsetek 

według obowiązujących przepisów oraz powoduje wstrzymanie realizacji dalszych zamówień tego Odbiorcy. Czas 
wstrzymania realizacji zamówień z tego powodu nie jest uważany za nieterminową realizację i wydłuża o taki okres 
wykonanie zamówienia bieżącego i właśnie realizowanych. 

8. Anulowanie lub zmniejszenie przez Odbiorcę zamówień zobowiązuje Go do pokrycia wszystkich kosztów związanych z 
wykonaniem tego zamówienia takich jak zapłata za wyprodukowane już wyroby, tok produkcji u Dostawcy i jego 
kooperantów, zakupione materiały, zakupione i wykonane oprzyrządowanie oraz narzędzia. 

9. Odbiorca ma obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej produktów, do których używa się wyrobów 
produkcji FMB „BUMAR” Sp. z o.o. w Choszcznie. Odbiorca nie może dochodzić odszkodowania od FMB „BUMAR” Sp. z 
o.o. w Choszcznie. 

10. 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. 

11. Warunki obowiązują od 01.10.2020 r.  
GWARANCJA 

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy na siłownik nowy oraz 6 miesięcy na siłownik remontowany (tylko na elementy 
nowe lub regenerowane) licząc od dnia wystawienia karty gwarancyjnej. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane 
bezpłatnie po dostarczeniu reklamowanego siłownika do FMB „BUMAR” Sp. z o.o. w Choszcznie ul. Fabryczna 6. 

 
WARUNKI GWARANCJI 

1. Gwarancja będzie respektowana po dostarczeniu przez Klienta reklamowanego siłownika wraz z kartą gwarancyjną oraz 
nienaruszonymi plombami. 

2. Klientowi lub jego przedstawicielowi przysługuje prawo obecności przy demontażu reklamowanego siłownika, w czasie, 
którego sporządza się protokół z oględzin.  

3. Po uznaniu zasadności reklamacji siłownik zostanie niezwłocznie naprawiony, a o ewentualnych przyczynach zwłoki 
klient będzie powiadomiony pisemnie. 

4. Gwarancja w przypadku uznania reklamacji przewiduje bezpłatne części zamienne do siłownika oraz robociznę wymiany 
tych części lub ich naprawy a w przypadku siłowników remontowanych dotyczy to tylko części nowych. 

5. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z niewłaściwej eksploatacji, urazów mechanicznych, zanieczyszczeń, 
niewłaściwej instalacji, niewłaściwej obsługi czy też awarii urządzenia, do którego zamontowano siłownik a w przypadku 
siłowników remontowanych części nie podlegających regeneracji z tzw. odzysku. 

6. W zakres gwarancji nie wchodzą inne koszty niż wyszczególnione w punkcie 4, a w szczególności koszty montażu 
i demontażu czy też postoju urządzenia, do którego został użyty siłownik. 

7. Gwarancja z tytułu złego działania uszczelnień będzie uznana pod warunkiem, że zanieczyszczenia zawarte w hydrolu 
nie przekroczą klasy czystości 17/13 wg ISO 4406. 

8. FMB „BUMAR” Sp. z o.o. nie może ponosić odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie lub naprawę siłownika z 
powodu działania sił wyższych jak strajki, blokady itd. także z powodu opóźnienia dostawy przez kooperantów i 
dostawców materiału. 

9. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy gwarancyjnej w FMB „BUMAR”. 
                                                                                                                                    
 
 


