
Ogólne warunki sprzedaży i dostaw do  WIMECH 
 

§1. §Ogólne warunki 

1. „Ogólne warunki sprzedaży i dostaw do WIMECH” określają szczegółowe zasady zawierania 

zamówienia/umów sprzedaży i dostawy Towarów1 wytwarzanych przez Dostawców. 

2. „Ogólne warunki sprzedaży i dostaw do WIMECH” stanowią integralną część zamówienia/umów 

sprzedaży i dostawy zawieranych między WIMECH a Dostawcami i mają do nich zastosowanie przez 

cały czas trwania umowy, chyba że strony wyraźnie  wyłączyły stosowanie niektórych ich postanowień 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§2. Zamówienia i płatności 

1. Dostawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie Zamówienia do realizacji w formie pisemnej, w 

terminie 3 dni roboczych, o ile nie zostało to uzgodnione pomiędzy stronami inaczej.  Brak 

potwierdzenia zamówienia w powyższym terminie jest równoznaczny z przyjęciem i realizacją 

zamówienia na warunkach określonych w niniejszym zamówieniu.    

2. W przypadku gdy potwierdzenie Zamówienia w jakimkolwiek zakresie zawierać będzie warunki 

niezgodne z warunkami Zamówienia, WIMECH ma prawo, w terminie 5 dni roboczych od daty 

otrzymania potwierdzenia Zamówienia, oświadczyć czy akceptuje wykonanie Zamówienia na warunkach 

zmienionych przez Dostawcę. Oświadczenie WIMECH przesłane może być do Dostawcy faksem, 

emailem lub w inny sposób porozumiewania się na odległość. 

3. Każda zmiana musi być potwierdzona pisemnie przez WIMECH i Dostawcę. 

4. W braku odmiennych ustaleń Stron wartość Zamówienia obejmuje wartość zamówionego Towaru* wraz 

z dokumentami oraz jego opakowaniem i dostawą do WIMECH. 

5. W przypadku rozbieżności danych między Zamówieniem złożonym przez WIMECH, a fakturą Dostawcy 

za uzgodnione uznawane są dane z Zamówienia. 

 

§3. Dostawa wyrobu i zabezpieczenia 

1. Dostawca, wraz z dostawą Towaru, zobowiązany jest dostarczyć dokument transportowy (list 

przewozowy stosowny do rodzaju transportu wraz ze specyfikacją przesyłki), fakturę, atesty na 

materiały, karty charakterystyki, świadectwo kontroli jakości. 

2. Na dokumencie transportowym oraz na innych dokumentach związanych z realizacją Zamówienia, 

takich jak: pisma, faktury, świadectwa jakości, wykazy atestów oraz paszport wyrobu, Dostawca 

zobowiązany jest umieścić numer Zamówienia ZD. 

3. Dostawca zobowiązany jest powiadomić WIMECH o gotowości Towaru do wysyłki faksem, emailem lub 

w inny sposób porozumiewania się na odległość na co najmniej 2 dni robocze przed planowaną datą 

dostawy Towaru. 

4. Dostawy Towaru przyjmowane są w siedzibie WIMECH w godzinach otwarcia magazynu, tj. 8.00-16.00. 

WIMECH dopuszcza możliwość przyjęcia dostawy poza godzinami otwarcia magazynu pod warunkiem, 

że zostanie to wcześniej uzgodnione pomiędzy WIMECH i Dostawcą. 

5. Uzgodnione terminy dostaw mają charakter informacyjny. Niedotrzymanie terminu przez Dostawcę, 

uprawnia WIMECH do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, gdy Dostawca 

pomimo pisemnego uzgodnionego z WIMECH dodatkowego terminu nadal – mimo pisemnego 

wezwania – nie zrealizuje dostawy lub świadczenia. 

                                                 
1 Towary: materiały, wyroby, usługi, narzędzia, maszyny, oraz sprzęt. 



6. Jeżeli Dostawca nie dostarczy Towaru do WIMECH w umówionym terminie na skutek przeszkody 

powstałej z przyczyn od niego niezależnych, Dostawca jest obowiązany poinformować o nowym 

terminie dostawy. 

7. W przypadku nienależytego wykonania Zamówienia przez Dostawcę, opóźnień w realizacji lub opóźnień 

w usuwaniu wady Towaru, WIMECH ma prawo obciążyć Dostawcę karą w wysokości 2% wartości 

Zamówienia za każde naruszenie, za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary nie zwalnia Dostawcy z 

obowiązku wykonania zobowiązania. W przypadku opóźnienia w dostawie Towaru wynoszącego ponad 

30 dni, WIMECH przysługuje prawo do odstąpienia od Zamówienia w części dostawy niezrealizowanej w 

terminie. 

8. W przypadku gdy kary nie pokryją poniesionej szkody, można uzupełniająco dochodzić odszkodowania.  

9. Zamówienie wykonane jest z chwilą dostarczenia do WIMECH zamówionego Towaru zgodnego z 

Zamówieniem wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami. 

 

 

§4. Odbiór i kontrola Towaru 

1. Kontrola ilościowa dostarczonego Towaru oraz jego stanu po transporcie odbywa się niezwłocznie po 

jego dostarczeniu do magazynu WIMECH, poprzez porównanie zgodności dostawy z dokumentami 

transportowymi i Zamówieniem oraz poprzez oględziny zewnętrznego stanu Towaru. 

2. W przypadku gdy ilość oraz jakość Towaru nie będzie zgodna z dokumentami transportowymi i 

Zamówieniem lub gdy dostarczony Towar będzie uszkodzony, WIMECH poinformuje o tym Dostawcę 

faksem, emailem lub w inny sposób porozumiewania się na odległość. 

3. Dostawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia niezgodności przez WIMECH 

dostarczyć na własny koszt brakujące części dostawy lub wymienić wadliwy Towar na nowy wolny od 

wad. 

4. WIMECH najpóźniej w ciągu 5 dni poinformuje Dostawcę o ewentualnych niezgodnościach 

jakościowych oraz ilościowych. 

 

§5. Rękojmia i gwarancja 

1. Dostawca udziela dwuletniej rękojmi oraz dwuletniej gwarancji na Towar. 

2. Dostawca gwarantuje, że parametry techniczne Towaru zgodne są z wymaganiami WIMECH 

określonymi w Zamówieniu oraz że w okresie gwarancji/rękojmi, Towar wolny będzie od wad, które 

uniemożliwiałyby jego prawidłową i bezawaryjną eksploatację. 

3. Dostawca ponosi pełna odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową, za skutki i następstwa wad 

Towaru, ujawnione lub powstałe w okresie gwarancji lub rękojmi z powodu niewłaściwej Jakości 

dostarczonego Towaru. 

4. W przypadku gdy w okresie gwarancji lub rękojmi wystąpi wada Towaru, WIMECH poinformuje 

Sprzedawcę o tym fakcie w formie pisemnej. 

5. Dostawca zobowiązany jest usunąć powstałą wadę Towaru  w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania od WIMECH powiadomienia o jej wystąpieniu. Jeżeli w okresie gwarancji lub rękojmi 

dostarczony Towar zostanie trzykrotnie dotknięty wadą, której przyczyna leży po stronie Dostawcy, 

Dostawca zobowiązany jest wymienić wadliwy Towar na wolny od wad na własny koszt. Zobowiązania 

gwarancyjne Dostawcy realizowane będą w miejscu wskazanym przez WIMECH. Dostawca zobowiązany 

jest sporządzić raport dotyczący powstałej wady Towaru ze wskazaniem przyczyny jej wystąpienia oraz 

sposobu usunięcia najpóźniej w terminie 2 tygodni od otrzymania Informacji i jej wykryciu. 
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6. Gwarancja/rękojmia ulegają wydłużeniu o czas od zgłoszenia wady Towaru do jej usunięcia. 

7. W przypadku wymiany wadliwego Towaru na nowy, okres gwarancji lub rękojmi liczony jest od 

początku.  

8. W przypadku gdy Dostawca nie usunie wady zgłoszonej w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie,  

WIMECH ma prawo usunąć wadę samodzielnie lub zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt 

Dostawcy, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

 

§6. Wymagania WIMECH 

1. Dostawca gwarantuje, że posiada odpowiednio wykwalifikowany personel, zdolny zapewnić wymaganą 

jakość i zgodność z określonymi wymaganiami WIMECH. 

2. Dostawca zobowiązuje się do powiadomienia WIMECH w sprawie wyrobu niezgodnego z wymaganiami. 

3. Dostawca zobowiązuje się do ustaleń z WIMECH dot. Towaru* Dostawcy niezgodnego z wymaganiami 

oraz pisemnego zatwierdzenia przez WIMECH tego Towaru. 

4. Dostawca zobowiązuje się do powiadomienia WIMECH o planowanych i/lub dokonanych zmianach w 

dostarczanym Towarze oraz uzyskuje pisemną zgodę WIMECH na zmiany. 

5. Dostawca zobowiązuje się do powiadomienia WIMECH o zagrożeniach, sytuacjach krytycznych. 

6. Dostawca zobowiązuje się przekazać swoim dostawcom wymagania WIMECH. 

7. WIMECH uprawniony jest do kontrolowania procesu realizacji Zamówień w siedzibie Dostawcy , również 

w obecności odbiorców produktów WIMECH. 

8. Dostawca wyraża zgodę na przeprowadzanie audytów przez WIMECH oraz Klientów WIMECH w 

siedzibie Dostawcy. 

9. WIMECH zastrzega sobie prawo do wykonywania odbiorów jakościowych, w tym FAI w siedzibie 

Dostawcy. 

10. Udostępnianie przez Dostawcę informacji związanych z Zamówieniem osobom trzecim wymaga 

pisemnej zgody WIMECH. 

11. Dostawca zobowiązuje się korzystać ze wzorcowanego wyposażenia kontrolno-pomiarowego, 

wykonując kontrolę Towarów. 

12. WIMECH preferuje Dostawców posiadających System Zarządzania Jakością. 

13. Dostawca zapewnia wsparcie techniczne do momentu odbioru produktu przez odbiorcę końcowego lub/i 

do końca okresu gwarancyjnego/rękojmi. 

14. Przeniesienie praw i obowiązków Dostawcy wynikających z Zamówienia wymaga pisemnej zgody 

WIMECH. 

 

§7. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz w „Ogólnych warunkach sprzedaży i dostaw do 

WIMECH” mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego i inne powszechnie 

obowiązujące przepisy polskiego prawa. 

 


