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Załącznik nr 9 do P7/04 – EPK ZAKUPY MATERIAŁÓW I USŁUG (zm18.04.2011) 

P7 – 04 SWD

STANDARDOWE WARUNKI DOSTAW
Symbole:   D – Dostawca
   ZD – Zleceniodawca

 
1. Niniejsze warunki są integralną częścią umowy 
zawartej pomiędzy Dostawcą (D), a Zleceniodawcą (ZD) 
i mają moc rozstrzygającą w przypadku niespójności 
warunków zawartych w ofercie cenowej D i innej kore-
spondencji, chyba że zmiany lub wyłączenia mniejszych 
warunków zostaną uzgodnione i potwierdzone przez ZD.

2. D, każdorazowo, wraz z realizacją umowy dosta-
wy, w całości lub jej części, dostarczy wszelkie dotyczące 
zamówionych materiałów i urządzeń polskie i europejskie 
wymagane na dzień dostawy certyfikaty, atesty, aprobaty i 
inne odpowiednie dokumenty wraz z instrukcjami użyt-
kowania, obsługi i konserwacji w języku polskim oraz w 
zależności od przedmiotu dostawy udzieli gwarancji, jeżeli 
jest wymagana.
 Dostarczany materiał lub towar będzie odpowia-
dał pod wszelkimi względami specyfikacjom i spełniał  
wymagania ZD.

      Jeżeli dostawa realizowana jest również na podstawie 
„Warunków kontraktu na budowę dla robót budowlanych 
i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego” 
tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 19994 lub „Wa-
runków kontraktu na urządzenia i budowę z projektowa-
niem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych 
przez wykonawcę” tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 
19994, wówczas D zobowiązany jest dostarczyć ZD wszel-
kie inne wymagane dokumenty oraz uzyskać stosowne 
zgody.

3. Obowiązki Dostawcy:
 D naprawi w drodze wymiany lub w inny spo-
sób wady dostarczonego materiału lub towaru i pokryje 
wszelkie zasadne koszty poniesione przez ZD i będące 
konsekwencją tych wad, także w przypadku zastosowania 
nieodpowiednich materiałów do produkcji dostarczonych 
towarów lub zakwestionowania robót z powyższego po-
wodu przez ZD.
3.1. D jest odpowiedzialny wobec ZD za wszelkie 
straty i szkody poniesione przez ZD w wyniku naruszenia 
przez D jakichkolwiek warunków lub gwarancji niniejszej 
umowy. D zabezpieczy ZD przed takimi stratami lub szko-
dami.
3.2. D ponosi ryzyko i koszty transportu wraz z rozła-
dunkiem, związane z widniejącym na zamówieniu towa-
rem, jego partią lub częścią do momentu rzeczywistej 
dostawy do miejsca przeznaczenia określonego w zamó-
wieniu (chyba że w protokole negocjacji postanowiono 
inaczej), niezależnie od faktu, że tytuł własności mógł 

wcześniej przejść na ZD.
3.3. Przyjęcie dostawy materiałów lub towarów przez 
przedstawicieli ZD nie uwalnia D od obowiązku wymiany 
lub naprawy tych materiałów i towarów, w których wykry-
to uszkodzenia materiału lub wady wykonania w czasie 
montażu lub po jego zakończeniu.
3.4. D jest odpowiedzialny za właściwe zabezpiecze-
nie dostarczanego towaru przed uszkodzeniem.

4. Jeżeli podstawą zawartej umowy jest dostarczo-
na przez D i    zaakceptowana przez ZD próbka towaru, 
wszystkie dostawy realizowane przez D powinny pod 
względem jakości i składu odpowiadać próbce. Zatem 
D dokonuje dostawy z gwarancją, że wszystkie dostawy 
wykazują właściwości próbki.

5. Dostawa materiałów rozpoczyna się i kończy 
według danych podanych w umowie. ZD może zmienić 
lub przesunąć termin dostaw, pod warunkiem, że taka 
zmiana lub przesunięcie jest zasadne. D będzie przestrze-
gał terminów oraz wszelkich zmian w terminach dostawy. 
Koszt przechowania i zabezpieczenia materiałów ponosi 
D, chyba że w Protokole Negocjacji ustalono inaczej.

6. Jakikolwiek podpis otrzymany przez D stanowi 
wyłącznie dowód dostawy i nie może być interpretowany 
jako przyjęcie warunków D. Przyjmuje się, że pierwsza do-
stawa lub jej część dokonana przez D stanowi ostateczne 
oraz bezwarunkowe przyjęcie niniejszych warunków.

7. Ceny widniejące w umowie są stałe i obowiązują 
przez okres trwania Umowy, chyba że strony postanowiły 
inaczej.

8. W przypadku niemożności terminowego dokona-
nia dostawy, D jest zobowiązany niezwłocznie powiado-
mić o tym ZD w formie pisemnej. 

9. ZD jest uprawniony do rozwiązania Umowy , w 
przypadku gdy D nie przestrzega Standardowych Warun-
ków Dostaw i innych uzgodnionych warunków umowy.

10. Dostawy zrealizowane zostaną w terminach 
szczegółowo określonych w harmonogramie sporządzo-
nym przez D i zatwierdzonym przez ZD, stanowiącym 
załącznik do umowy.

11. W przypadku opóźnienia D w zakończeniu Do-
staw w stosunku do ustalonego harmonogramu, ZD może  
po wyznaczeniu na piśmie dodatkowego 10 - dniowego 
terminu i jego bezskutecznego upływu odstąpić od Umo-
wy i powierzyć dokończenie Dostaw osobom trzecim, 
na koszt i ryzyko D. ZD ma prawo odstąpić o Umowy w 
terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości przez ZD o 
zaistnieniu przesłanek do odstąpienia od umowy. 
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12. W przypadku realizowania przez D Dostaw w taki 
sposób, że w ocenie ZD zachowanie terminu wykonania 
Dostaw lub terminy wykonania prac przez podwykonaw-
ców korzystających z Dostaw D jest poważnie zagrożone, 
ZD jest uprawniony żądać od D podjęcia stosownych 
czynności zaradczych lub przedłożenia szczegółowego 
planu działania (planu naprawczego), który pozwoli na 
usunięcie obaw ZD.

13. Jeśli D nie uczyni zadość żądaniu ZD zgodnie z 
pkt 12, ZD jest uprawniony:
a. w celu wsparcia D zaangażować na jego koszt i 
ryzyko innych dostawców; lub
b. odstąpić od Umowy w całości lub w części oraz 
powierzyć wykonanie Dostaw, w stosunku do których ZD 
odstąpił od Umowy, osobie trzeciej na koszt i ryzyko D, o 
ile ZD zagroził skorzystaniem z powyższych uprawnień w 
żądaniu określonym w pkt 12.

14. D upoważnia ZD do wystawienia D faktury VAT 
lub noty obciążeniowej dokumentującej poniesione przez 
ZD koszty zastosowania środków wymienionych w pkt 
11 i 13 bez podpisu D. Odliczenie tych kosztów będzie 
realizowane poprzez potrącenie z pobranej kaucji lub z 
bieżących płatności należnych D . W przypadku, gdy ZD 
nie skorzysta z prawa potrącenia z pobranej kaucji lub z 
bieżących płatności dla D, ten zobowiązany będzie do za-
płaty faktury w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury 
VAT lub noty obciążeniowej.

15. W przypadku zastosowania środków wymienio-
nych w pkt 11 i 13 ZD nie jest zobowiązany do uzyskiwa-
nia ofert konkurencyjnych.

16. W odniesieniu do jeszcze nie rozpoczętych 
Dostaw częściowych, ZD przysługują uprawnienia wymie-
nione w pkt 13, jeśli może się poważnie obawiać, że D nie 
będzie w stanie prawidłowo wykonać nie rozpoczętych 
jeszcze Dostaw częściowych.

17. D gwarantuje, że towar jest wolny od wszelkich 
wad prawnych, w szczególności, że towar nie jest przed-
miotem własności osób  trzecich, ani nie jest przedmio-
tem jakichkolwiek praw własności przemysłowej, inte-
lektualnej czy innych praw pokrewnych, które mogłyby 
zostać naruszone w wyniku dostarczenia towarów lub ich 
dalszej odsprzedaży przez ZD.

18. W przypadku, wystąpienia przez osoby trzecie 
z jakimkolwiek roszczeniami dotyczącymi towaru, D jest 
zobowiązany do niezwłocznego wyjaśnienia, w porozu-
mieniu z ZD, zasadności tych roszczeń i pokrycia wszel-
kich kosztów związanych z ich dochodzeniem przez osoby 
trzecie. 

19. D zapewnia, że dostarczony przez niego towar 
jest wolny od jakichkolwiek wad i z tego powodu ZD nie 
ma obowiązku jego zbadania i jest uprawniony do docho-

dzenia roszczeń z gwarancji oraz rękojmi także wówczas, 
gdy zawiadomienie o wadzie nie nastąpi niezwłocznie.

20. W przypadku, gdy materiał lub inny towar, który 
ma być dostarczony do ZD, zainstalowany u ZD, użytko-
wany przez ZD, stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpie-
czeństwa, należy umieścić na nim wyraźne ostrzeżenie, 
szczegółowo przedstawiające rodzaj zagrożeń oraz środki 
ostrożności niezbędne do eliminacji ryzyka i informu-
jące o sposobie postępowania w przypadku wypadku. 
Wszystkie osoby dostarczające materiały i towary na 
miejsce dostawy muszą posiadać kaski ochronne, które 
powinny być zakładane, kiedy tylko pojawia się jakiekol-
wiek przewidywane ryzyko obrażeń głowy lub jeżeli tak 
stanowi regulamin miejsca dostawy. D zobowiązany jest 
do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP oraz 
szczególnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w 
miejscu dokonywanych dostaw.

21. Odpowiedzialność za dostarczone materiały 
przejdzie na ZD tylko wtedy, gdy zostaną one prawidło-
wo dostarczone na miejsce dostawy wskazane w umowie 
oraz przez ZD odebrane.

22. Działanie na szkodę przedsiębiorstwa i jego wize-
runku.
 Nieuzasadnione reklamacje ze strony klientów 
dotyczące dostarczonych przez D towarów mogą pro-
wadzić do ukazywania się w mediach niekorzystnych 
informacji. D upoważnia ZD do podejmowania, w jego 
imieniu, odpowiednich kroków służących przeciwdziałaniu 
szkodliwym dla ZD doniesieniom w mediach. Ponadto D 
zobowiązuje się podjąć wszelkie działania, w celu uniknię-
cia jakiejkolwiek szkody i negatywnych oddziaływań na 
wizerunek ZD wskutek informacji w mediach dotyczących 
dostarczonych/sprzedanych przez niego towarów.

23. Cesja wierzytelności D wobec ZD osobom trzecim 
może nastąpić tylko za uprzednią pisemną zgodą ZD.

24. Umowa dostawy, niniejsze warunki oraz wszelkie 
działania i zlecenia, do których się one odnoszą, podlega-
ją prawu polskiemu. 

25. Nieważność poszczególnych postanowień umowy 
nie ma wpływu na ważność pozostałych. Postanowienia 
nieważne zostaną zastąpione warunkami odpowiadający-
mi celowi za-warcia umowy i zamiarowi stron w chwili jej 
zawie¬rania.

26. Sprawy nie uregulowane powyższymi warunkami 
reguluje Kodeks Cywilny.

27. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy strona-
mi na tle stosowania postanowień umowy lub w związku z 
nią, sądem właściwym do rozstrzygania sporu będzie sąd 
właściwy dla siedziby ZD.


