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Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Final S.A. nr 02/03/2021  

  

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG FINAL S.A. (OWZ) 

 

§ 1 
1. Ogólne warunki Zakupu FINAL S.A. zwane dalej „OWZ” mają 

zastosowanie do wszystkich umów zakupu towarów i umów o świadczenie 

usług, zwanych Towarami i Usługami, zawieranymi przez FINAL S.A. z 

Dostawcą. 

2. Dostawcą jest podmiot, który sprzedaje Towary i Usługi, w tym także 

ten, do którego FINAL S.A. kieruje zapytanie ofertowe bądź zamówienie. 

3. Dostawca wyraża zgodę na pierwszeństwo stosowania OWZ w 

stosunku do własnych ogólnych warunków umów, wzorów umów, 

regulaminów oraz innych aktów normatywnych u niego obowiązujących. 

Wzorców umów Dostawcy nie stosuje się również wówczas, gdy FINAL 

S.A. nie zgłosił wyraźnego sprzeciwu do ich stosowania. 

4. Przystąpienie przez Dostawcę do realizacji zamówienia złożonego 

przez FINAL S.A. oznacza przyjęcie zamówienia na zasadach w nim 

określonych oraz zgodnie z zapisami OWZ. 

§ 2 

1. Zamówione Towary lub usługi będą dostarczone w sposób zgodny z 

zamówieniem FINAL S.A. Strony uznają, że Towar lub Usługa dostarczona 

jest wówczas, gdy posiada cechy i parametry określone w zamówieniu, nie 

jest obciążony żadnymi wadami oraz Dostawca dołączył do niego 

wszystkie dokumenty wymagane prawem i OWZ. FINAL S.A. nie jest 

zobowiązany do przyjęcia Towarów ani do odebrania Usługi, które są 

obciążone jakimikolwiek wadami. 

2. Wraz z dostawą Towaru Dostawca doręczy na rzecz FINAL S.A. 

dokument dostawy, zawierający kompletny numer i datę zamówienia oraz 

asortyment i ilość dostarczonych Towarów. 

3. Dostawa powinna być zrealizowana w całości, bez dzielenia jej na 

części, chyba że FINAL S.A. wyrazi na to uprzednio zgodę albo wynika to 

z zamówienia złożonego przez FINAL S.A. 

4. Terminy dostaw Towarów lub zakończenia Usług określone w 

zamówieniu mogą zostać zmienione jedynie za obopólną zgodą Stron. 

5. Towary będące przedmiotem umowy powinny zawierać wszystkie 

części, parametry i elementy konieczne do ich właściwej, prawidłowej i 

bezawaryjnej eksploatacji nawet, jeżeli nie zostały one wprost wskazane 

w zapytaniu ofertowym lub zamówieniu. Usługi powinny być wykonane z 

dochowaniem najwyższej staranności wymaganej dla danego rodzaju 

prac. 

6. Ewentualne koszty transportu wadliwego Towaru zwróconego przez 

FINAL S.A., jak również koszty ponownej wysyłki Towarów przez 

Dostawcę w celu ich wymiany, są ponoszone wyłącznie przez Dostawcę. 

7. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, załadunek, wysyłka i transport Towarów 

zamówionych przez FINAL S.A. następuje na koszt i ryzyko Dostawcy. 

§ 3 

1. Towary i Usługi powinny nadawać się do użycia do celu dla jakiego 

zostały przeznaczone (zamówione) i powinny być zgodne z warunkami 

określonymi w zamówieniu. 

2. Dostawca udziela FINAL S.A. gwarancji na dostarczone Towary lub 

zrealizowane Usługi. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty odbioru 

Towaru lub Usługi przez FINAL S.A. lub 24 miesiące od daty odpowiednio 

ich odbioru przez klienta FINAL S.A. w zależności, który z tych terminów 

jest dłuższy, chyba że w zamówieniu Dostawca wskazał dłuższy okres 

gwarancji. Dostawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady, 

jeżeli wada ujawni się w ww. terminie objętym gwarancją. W przypadku 

zrealizowania obowiązku gwarancyjnego, poprzez wymianę lub naprawę, 

termin gwarancji biegnie na nowo odpowiednio od chwili dostarczenia 

przedmiotu zamówienia wolnego od wad lub od dnia jego naprawy. 

3. Dostawca odpowiada względem FINAL S.A. za wszelkie wady 

dostarczanych Towarów lub Usług  także wówczas, gdy wada Towaru lub 

Usługi zostanie ujawniona w okresie późniejszym - wady nie wykryte w 

trakcie odbioru. 

4. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone FINAL 

S.A. przez osoby, którymi Dostawca posługuje się przy wykonaniu umowy. 

5. Zgłoszenie reklamacji przez FINAL S.A. uprawnia go do wstrzymania 

płatności na rzecz Dostawcy za reklamowane Towary i Usługi. Płatność 

ulega automatycznemu przedłużeniu i rozpoczyna bieg dopiero od dnia 

definitywnego rozpatrzenia reklamacji. 
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6. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wad Towarów i Usług w terminie 

7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. 

7. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt i własnym 

staraniem wszelkich wad ujawnionych w Towarach i Usługach. Wyłącza 

się stosowanie art. 561 § 3 k.c. 

8. Okres rękojmi ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania 

napraw wad ujawnionych w Towarach lub Usługach. 

9. Gdy Dostawca pozostaje w opóźnieniu z usunięciem wady FINAL S.A. 

uprawniony będzie do zlecenia usunięcia zgłoszonych wad innemu, 

wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Dostawcy. 

Uprawnienie FINAL S.A. wynikające ze zdania poprzedniego nie wpływa 

na uprawnienie żądania kary umownej opisanej w § 4 ust.2 liczonej do 

dnia usunięcia wady. 

10. Dostawca gwarantuje, że użytkowanie dostarczonych przez niego 

Towarów lub Usług nie stanowi naruszenia patentu, znaku towarowego, 

zastrzeżonego wzoru użytkowego lub innych praw wynikających z 

własności przemysłowej i intelektualnej, a ponadto zobowiązuje się do 

naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych FINAL S.A. w skutek 

naruszenia tych praw. 

11. Jeżeli skutkiem dostawy wadliwych Towarów lub wadliwego 

świadczenia Usług  jest konieczność naprawienia szkody przez FINAL 

S.A. osobie trzeciej, FINAL S.A. posiada roszczenie regresowe wobec 

Dostawcy w wysokości naprawionej szkody. Ograniczenie 

odpowiedzialności Dostawcy do wartości zakupionego przez FINAL S.A. 

Towaru lub Usługi ani żadne inne podobne ograniczenie 

odpowiedzialności Dostawcy nie mają zastosowania. 

§ 4 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu zamówienia przez Dostawcę, 

FINAL S.A. ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5% ceny netto 

zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu przez Dostawcę wad w 

dostarczonych Towarach lub Usług, stwierdzonych przy ich odbiorze lub w 

okresie rękojmi lub gwarancji, FINAL S.A. ma prawo żądać kary umownej 

w wysokości 0,5% ceny netto zamówienia obejmującego wadliwe Towary 

lub Usługi, za każdy dzień opóźnienia. 

3. FINAL S.A. ma prawo odstąpić w całości lub w części od zawartej 

umowy dostawy, jeśli Dostawca opóźnia się z jej realizacją dłużej niż 14 

dni. 

4. W przypadku odstąpienia przez FINAL S.A. od umowy dostawy na 

podstawie ust. 3 powyżej, FINAL S.A. ma prawo żądać kary umownej w 

wysokości 10% ceny netto zamówienia. 

5. W przypadku zaistnienia opóźnienia w realizacji dostawy, a następnie 

odstąpienia od umowy przez FINAL S.A. z przyczyn leżących po stronie 

Dostawcy, FINAL S.A. uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno 

z tytułu opóźnienia jak i odstąpienia. 

6. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej przez FINAL S.A. 

szkody, zachowuje on prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. 

§ 5 

1. Dostawca nie ma prawa przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw 

i obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy (zakaz cesji) bez 

uprzedniej, pisemnej zgody FINAL S.A. 

2. Do wszystkich umów, do których stosuje się OWZ, mają zastosowanie 

przepisy prawa polskiego, a językiem obowiązującym jest język polski, 

chyba że Strony postanowią inaczej. 

3. Do spraw nie uregulowanych OWZ mają zastosowanie przepisy ustawy 

kodeks cywilny oraz inne, właściwe przepisy prawa polskiego, chyba że 

Strony postanowią inaczej. 

4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umów dostawy Strony 

oddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego miejscowo 

dla siedziby FINAL S.A. 

5. FINAL S.A. oświadcza, że ma status dużego przedsiębiorcy. 

6. OWZ obowiązują od dnia 01.04.2021r. 

 


