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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Definicje
Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach zakupów FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
(dalej: FORTE) używa się wskazanych poniżej pojęć, należy przez to rozumieć:
Warunki – niniejsze OGÓLNE WARUNKI ZAKUPOW FORTE
Towary - wszelkie rzeczy ruchome, jak również wszelkie postaci energii, wody oraz pary
Usługi – wszelkie usługi w tym także roboty budowlane, remontowe, rozbiórkowe wraz ze
wszystkimi pracami powiązanymi, w tym takimi, jakich oczekiwać należy od Wykonawcy
działającego z należytą starannością i uwzględniającego najlepszy interes zamawiającego
Zakup - oznacza umowę sprzedaży, dostawy lub inną umowę, na podstawie, której FORTE
nabywa własność towarów lub umowę na podstawie której świadczone są usługi na rzecz
FORTE . Za umowę uważa się również zamówienie.
Dostawca - oznacza podmiot, w tym także przedsiębiorcę w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu
cywilnego, składający ofertę zawarcia umowy lub, do którego FORTE kieruje zapytanie
ofertowe lub zamówienie/umowę.
Zapytanie ofertowe – zaproszenie do składania ofert skierowane do Dostawców.
Oferta – oświadczenie woli Dostawcy zawarcia umowy z FORTE zgodnie z warunkami
zapytania ofertowego,
Oferta

wariantowa

–

oferta

zawierająca

kilka

sposobów

(wariantów)

realizacji

zamówienia/umowy.
Oferta alternatywna – oferta zawierająca inny niż wskazany w zapytaniu sposób realizacji
zamówienia/umowy.
Formularz ofertowy – formularz zawierający puste pola warunków zapytania ofertowego
które Dostawca uzupełnia w celu złożenia oferty.
Forma pisemna - oznacza formę pisemną w rozumieniu art. 78 Kodeksu cywilnego, chyba,
że w treści Warunków zastrzeżono inaczej. Za równoważną z formą pisemną uznaje się także
złożenie oświadczenia przez FORTE lub Dostawcę przy wykorzystaniu elektronicznych
narzędzi przekazu.
Platforma Zakupowa - serwis internetowy o charakterze zamkniętym, dostępny pod adresem
https://forte.logintrade.net, w ramach którego organizowane są aukcje, przesyłane zapytania
ofertowe, składane oferty handlowe oraz świadczone inne usługi związane z handlem zgodnie
z dostępnym w tym serwisie regulaminem.

1/14

OWZ FORTE Wer. 2
15.04.2013

Zakres obowiązywania Warunków
1. Niniejsze Warunki stosuje się do wszystkich Zakupów, w tym do czynności
związanych z lub poprzedzających Zakup. Niniejsze Warunki stosuje się także w
odniesieniu do przygotowywania i składania ofert przez Dostawcę w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe.
2. Niniejsze Warunki stosuje się w każdorazowo obowiązującej wersji. Aktualna wersja
Warunków dostępna będzie w każdym czasie w wersji elektronicznej pod adresem:
https://forte.logintrade.net/rejestracja
3. Jeżeli FORTE i Dostawca na piśmie nie postanowili inaczej, nie stosuje się wszelkich
wzorców umów Dostawcy. Wzorców umów Dostawcy nie stosuje się również
wówczas, gdy FORTE nie zgłosiła wobec nich wyraźnego sprzeciwu. Przyjęcie
towarów lub usług przez FORTE bez wyraźnego zastrzeżenia lub dokonanie przez
FORTE płatności za zakupione towary lub usługi bez sprzeciwu, w żadnym razie nie
oznacza akceptacji wzorców umów Dostawcy. Do włączenia do umowy Zakupu
jakiegokolwiek wzorca umowy Dostawcy lub uznawania jego obowiązywania, choćby
w części, pracownicy FORTE nie mają umocowania, chyba, że co innego wyraźnie
wynika z treści ich pełnomocnictwa.
4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią postanowień zamówienia/umowy
zawartej przez FORTE z Dostawcą a treścią Warunków, pierwszeństwo mają
postanowienia zamówienia/umowy.

Prawo właściwe
Do wszystkich umów, których dotyczą Warunki, stosuje się prawo polskie, o ile wyraźnie nie
uzgodniono inaczej.

Zapytania ofertowe i oferty
1. FORTE kieruje zapytania ofertowe do Dostawców i przyjmuje oferty za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub Platformy Zakupowej
2. Jeżeli FORTE wraz z zapytaniem ofertowym przesyła formularz ofertowy stosowany
przez FORTE, Dostawca zobowiązany jest do złożenia oferty przy wykorzystaniu tego
formularza.
3. Jeżeli nie określono inaczej oferta winna być złożona w języku polskim. Wraz z ofertą
Dostawca składa pisemne oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania podmiotu, o zapoznaniu się z treścią i akceptacją Warunków.
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4. Oferta musi być kompletna i zawierać wszystkie informacje konieczne dla oceny, czy
towar lub usługa oferowane przez Dostawcę odpowiadają wymogom wskazanym w
zapytaniu ofertowym. W przypadku ofert składanych przy wykorzystaniu formularzy
ofert stosowanych przez FORTE Dostawca obowiązany jest do zawarcia w ofercie
wszystkich informacji wymaganych przez FORTE.
5. Jeżeli w zapytaniu ofertowym FORTE ściśle określi wymogi, jakie winny spełniać
towary lub usługi DOSTAWCA zobowiązany jest wskazać wszelkie rozbieżności
pomiędzy wymogami określonymi w treści zapytania ofertowego a treścią złożonej
przez niego oferty oraz powodów odstąpienia przez niego od wymogów lub
warunków wskazanych przez FORTE. Wykaz tych rozbieżności załącza się do oferty
składanej przez Dostawcę.
6. Odpowiedzi na zapytania ofertowe jak również oferty oraz załączniki do tych
odpowiedzi lub ofert składane przez Dostawcę są nieodpłatne dla FORTE. FORTE
może w każdym czasie żądać nieodpłatnego przedłożenia przez Dostawcę
dodatkowych informacji lub dokumentów odnośnie towarów lub usług będących
przedmiotem oferty.
7. W ofercie Dostawca zobowiązany jest wskazać walutę i cenę. Wszelkie ceny są
cenami netto, nieuwzględniającymi wartości podatku od towarów i usług według
obowiązujących przepisów prawa, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
8. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, ceny towarów wskazane w ofercie zawierają także w
szczególności wszelkie inne koszty w tym koszty załadunku, transportu, wysyłki,
opakowania, ubezpieczenia, wyładunku do momentu wydania Towarów w siedzibie
FORTE lub wskazanym w zapytaniu ofertowym zakładzie FORTE, a także niezbędnej
dokumentacji.
9. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, ceny usług wskazane w ofercie zawierają także w
szczególności wszelkie inne koszty w tym koszty materiałów, sprzętu, załadunku,
transportu, wysyłki, opakowania, ubezpieczenia, wyładunku, montażu rzeczy, których
Dostawca używa przy świadczeniu Usług oraz dojazdu i zakwaterowania osób,
niezbędnych przy świadczeniu Usług do momentu końcowego odbioru Usług w
siedzibie FORTE lub wskazanym w zapytaniu ofertowym zakładzie FORTE a także
koszty dokumentacji i szkolenia. O ile nie ustalono inaczej, wszystkie ceny w ofercie
są cenami ryczałtowymi obejmującymi wszystkie prace, materiały i czynności
konieczne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią, choćby
poszczególne pracę, materiały lub czynności nie były wyraźnie wymienione.
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10. O ile nie ustalono inaczej, FORTE dopuszcza możliwość składania ofert
wariantowych lub alternatywnych, odbiegających od warunków wskazanych w
zapytaniu ofertowym. Jednakże w przypadku złożenia oferty wariantowej lub
alternatywnej należy to wyraźnie zaznaczyć. Złożenie przez Dostawcę oferty
wariantowej lub alternatywnej uznaje się za zapewnienie przez Dostawcę, że złożona
przez niego oferta wariantowa lub alternatywna jest całkowicie równoważna pod
względem prawnym, technicznym i terminowym ofercie złożonej zgodnie z treścią
zapytania ofertowego.
11. Zapytania ofertowe złożone przez FORTE przestają wiązać, jeśli Dostawca nie złoży
oferty w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu zapytania ofertowego, chyba
że w zapytaniu ofertowym wskazano inny termin.
12. Oferty składane przez Dostawcę przestają wiązać w terminie 14 dni od dnia
zakończenia przyjmowania ofert określonego w zapytaniu chyba że w zapytaniu
ofertowym wskazano inny termin lub FORTE wcześniej poinformowało Dostawcę o,
niewybraniu lub odrzuceniu jego oferty..

Obowiązki Dostawcy w związku z przygotowaniem oferty

1. Dostawca zobowiązany jest do sporządzenia oferty, w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa, która obejmować będzie wszelkie dostawy i świadczenia konieczne
do należytego wykonania zamówienia/umowy w sposób prawidłowy, zgodny z
zasadami sztuki i najlepszą dostępną technologią oraz zapewniający możliwie
najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa oraz uzyskanie przez FORTE
zamierzonego efektu gospodarczego.
2. Wraz ze złożeniem oferty na usługi Dostawca, który nabywa od osób trzecich
materiały, surowce, urządzenia itp. potrzebne do wykonania usługi, jest obowiązany
wskazać FORTE te osoby trzecie z uwagi na konieczność zachowania należytej
jakości. Wskazanie tych osób trzecich powinno zostać dokonane w ofercie Dostawcy.
FORTE może z uzasadnionych powodów nie wyrazić zgody na nabycie przez
Dostawcę materiałów, surowców lub urządzeń potrzebnych do wykonania usługi od
osób trzecich wskazanych przez Dostawcę. W takim przypadku FORTE może
wskazać inne osoby trzecie, od których Dostawca nabywa materiały, surowce
urządzenia itp. potrzebne do wykonania usługi.
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3. Wraz ze złożeniem oferty na usługi Dostawca przedkłada FORTE wykaz
podwykonawców, którym zamierza zlecić wykonanie części świadczeń objętych
zamówieniem/umową. Wykaz ten powinien zawierać w szczególności opis prac, które
mają być wykonywane przez podwykonawców Dostawcy w związku z realizacją
zamówienia/umowy. Biuro Zakupów FORTE musi wyrazić pisemną zgodę na
zaangażowanie przez Dostawcę wskazanych przez niego podwykonawców. Brak
oświadczenia Biura Zakupów FORTE co do możliwości zaangażowania w realizację
zamówienia/umowy podwykonawców wskazanych przez Dostawcę uznaje się za brak
zgody FORTE na zaangażowanie podwykonawców.
4. Przed złożeniem oferty na usługi jeżeli miejsce wykonania usługi zostało wskazane
przez FORTE w zapytaniu ofertowym, Dostawca po uzgodnieniu ze wskazanym w
zapytaniu ofertowym przedstawicielem FORTE odpowiedniego terminu, zobowiązuje
się zbadać miejsce wykonania usługi, otoczenie,dokumentację oraz, dokonać
inspekcji, ewentualnie wizji lokalnej.

Zawarcie umowy
1. Zamówienie/umowa Zakupu zostaje zawarta z momentem jej doręczenia przez
FORTE. Doręczenie może nastąpić również przy wykorzystaniu poczty elektronicznej
lub Platformy Zakupowej
2. Jeżeli w trakcie wykonywania zamówienia/umowy o usługi okaże się, że zakres
wykonywanych usług musi ulec zmianie lub że konieczne jest poniesienie
dodatkowych kosztów, które nie zostały przewidziane w umowie i nie są objęte
ustalonym wynagrodzeniem, wówczas Dostawca obowiązany jest do niezwłocznego
powiadomienia o tym Biura Zakupów FORTE i przedłożenia odpowiedniej oferty
zawarcia aneksu do zamówienia/umowy. Uprawnienie powyższe przysługuje
Dostawcy wyłącznie wtedy, gdy:
a. nawet przy zachowaniu należytej staranności Dostawca nie mógł
przewidzieć w momencie składania oferty konieczności poniesienia tych
kosztów dodatkowych lub
b. koszty te spowodowane są decyzją właściwego organu państwowego.
3. Wszelkie zmiany warunków zamówienia/umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu.
4. Do oferty zmiany zamówienia/umowy stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące
oferty.
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5. Wszelkie prace dodatkowe objęte ofertą zawarcia aneksu do zamówienia/umowy
mogą być wykonywane dopiero po zawarciu aneksu. Nie dotyczy to tych prac,
których konieczność podjęcia wynika z konieczności ochrony życia lub zdrowia ludzi
albo uniknięcia znacznej szkody w mieniu FORTE lub osób trzecich.
6. FORTE przysługuje prawo do zmiany zakresu, sposobu i terminów wykonania
zamówienia/umowy o wykonanie usług oraz udzielenia Dostawcy odpowiednich
poleceń w tym zakresie. FORTE uwzględni przy dokonywaniu tego rodzaju zmian
możliwości techniczne i kadrowe Dostawcy. O braku możliwości wykonania
polecenia FORTE w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie Dostawca
poinformuje Biuro Zakupów FORTE niezwłocznie na piśmie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej, z podaniem przyczyny braku możliwości wykonania polecenia
FORTE.

Faktury; warunki płatności

1. Faktury za dostarczone towary lub świadczone Usługi Dostawca przesyła na adres
wskazany w zamówieniu/umowie. Jeżeli adresu nie wskazano w zamówieniu/umowie
Dostawca przesyła faktury na adres siedziby FORTE.
2. Faktura musi zawierać numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny odpowiadający
mu numer identyfikacyjny Dostawcy, numer identyfikacyjny Dostawcy nadany przez
FORTE, numer i datę zamówienia/umowy oraz dodatkowe informacje dotyczące
FORTE uzgodnione przez FORTE i DOSTAWCĘ, w szczególności numer
zamówienia/umowy i indeksy materiałów lub usług FORTE jak również ustalone w
zamówieniu/umowie wynagrodzenie, z odrębnie wykazaną kwotą podatku od
towarów i usług.
a. ile nie ustalono inaczej, termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania
faktury przez FORTE. Jeżeli strony ustaliły harmonogram dokonywania
płatności,

wówczas

FORTE

dokonuje

płatności

zgodnie

z

tym

harmonogramem.
3. W razie niewłaściwego wykonania zamówienia/umowy przez Dostawcę FORTE jest
upoważnione do wstrzymania płatności lub jej odpowiedniej , aż do właściwego
wykonania zamówienia/umowy.
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4. Podstawą do wystawienia faktury jest zgodne z zamówieniem/umową dostarczenie
towaru lub wykonanie usługi potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez
przedstawicieli stron.
5. Jeśli faktura została wystawiona nieprawidłowo Dostawca wystawi na wezwanie
FORTE odpowiednią fakturę krygującą VAT albo notę korygującą.
Przestrzeganie przepisów prawa
Dostawca przy wykonywaniu zamówienia/umowy obowiązany jest do przestrzegania
przepisów prawa oraz zarządzeń właściwych organów. Obowiązek ten dotyczy w
szczególności takiego projektowania, konstruowania lub wytwarzania, transportu i montażu
towarów i usług, aby spełniały one wszelkie wymogi bezpieczeństwa, normy jakości oraz nie
naruszały przepisów dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony środowiska ani
praw osób trzecich. Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie kary oraz za
szkody osobowe i majątkowe wywołane naruszeniem tych przepisów i norm.

Obowiązek współpracy; realizacja zamówienia/umowy
1. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego i bieżącego informowania FORTE o
wszystkich istotnych sprawach dotyczących realizacji zamówienia/umowy oraz do
zapewnienia udziału swego należycie umocowanego przedstawiciela we wszelkich
rozmowach dotyczących wykonania zamówienia/umowy. Przedstawiciel ten powinien
być umocowany do podejmowania koniecznych decyzji i udzielania poleceń innym
osobom działającym po stronie Dostawcy przy wykonaniu zamówienia/umowy.
FORTE zastrzega sobie prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec powierzenia danej osobie
obowiązków Przedstawiciela lub odwołania danej osoby z tej funkcji.
2. W związku z wykonywaniem umowy Dostawca jest obowiązany do uwzględniania i
poszanowania wszelkich praw FORTE a także regulaminów i zarządzeń
obowiązujących na terenie zakładów FORTE. W szczególności jest on obowiązany do
udzielania odpowiednich wskazówek wszystkim osobom działającym na jego zlecenie
przy wykonywaniu zamówienia/umowy w celu zabezpieczenia należytego wykonania
zamówienia/umowy.
3. Dostawca jest zobowiązany do takiego zorganizowania wszelkich procedur
związanych z wykonaniem zamówienia/umowy, aby nie powodowały one utrudnień w
bieżącej działalności FORTE.
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4. W przypadku zmiany terminów zakończenia poszczególnych etapów wykonania
zamówienia/umowy lub terminu końcowego jej wykonania, strony uzgodnią nowe
terminy wykonania obowiązków wynikających z zamówienia/umowy; nie narusza to
uprawnień FORTE do żądania naprawienia szkody wskutek niedotrzymania terminów
przez Dostawcę.

Współdziałanie ze strony FORTE
1. FORTE

ma

prawo

do

ciągłego

nadzorowania

sposobu

wykonywania

zamówienia/umowy.
2. Dostawca zobowiązany jest do przekazywania FORTE lub osobom wskazanym przez
FORTE wszelkich Materiałów i dokumentów dotyczących zamówienia/umowy.
FORTE może dokonać sprawdzenia tych dokumentów itp. Sprawdzenie tych
dokumentów przez FORTE nie stanowi w żadnym przypadku potwierdzenia ich
prawidłowości i zgodności z wymogami prawa i zasadami sztuki oraz nie zwalnia
Dostawcy z odpowiedzialności za wady ani z tytułu odpowiedzialności za nienależyte
wykonanie zamówienia/umowy.

Dostawy ze strony FORTE
1. Jeżeli w ramach realizacji zamówienia/umowy FORTE dostarcza Dostawcy
samodzielnie lub poprzez osoby trzecie materiały lub wykonuje określone usługi,
Dostawca obowiązany jest do dokładnego sprawdzenia na własną odpowiedzialność
jakości tych materiałów lub usług i zgłosić niezwłocznie do Biura Zakupów osobie
FORTE w formie pisemnej wszelkie wykryte wady i usterki, a w szczególności te,
którą mogą utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe wykonanie zamówienia/umowy.
2. Dostawca obowiązany jest przechowywać materiały dostarczone przez FORTE w
odpowiednich warunkach zapewniających zachowanie właściwości tych materiałów i
możliwość prawidłowego świadczenia usług. Z tytułu przechowywania materiałów
przekazanych

przez

FORTE,

Dostawcy

nie

przysługuje

żadne

dodatkowe

wynagrodzenie.

Podwykonawcy
1. Dostawca winien wykonać zamówienie/umowę w ramach własnego przedsiębiorstwa.
Dopuszcza

się

wykonanie

części

lub

całości

zamówienia/umowy

przez

podwykonawcę.

Wykonanie

części

lub

całości

zamówienia/umowy

przez
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Podwykonawcę, nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności za wykonanie
zamówienia/umowy.
2. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawców i ma
obowiązek sprawdzania, czy Podwykonawcy ci przestrzegają przepisów prawa, w
szczególności w zakresie prawa pracy i bezpieczeństwa produktów.

Cesja wierzytelności
Dostawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody FORTE przenieść na osobę trzecią
wierzytelności przysługujących mu wobec FORTE z tytułu zamówienia/umowy ani
upoważnić osoby trzeciej do dochodzenia tych roszczeń.

Powstrzymanie się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego. Potrącenia
1. Jakiekolwiek ograniczenia prawa FORTE do powstrzymania się ze spełnieniem
świadczenia wzajemnego na rzecz Dostawcy lub ograniczenia możliwości potrącenia
przez FORTE wzajemnych roszczeń są bezskuteczne wobec FORTE.
2. Dostawca upoważnia niniejszym FORTE do dokonywania potrąceń, w tym
umownych, wszelkich wierzytelności przysługujących FORTE wobec Dostawcy z
wszelkimi wierzytelnościami przysługującymi Dostawcy wobec FORTE.

Nieuczciwa konkurencja. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.
1. Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia, aby jego pracownicy lub inne osoby
działające na jego rzecz na podstawie innych stosunków prawnych nie popełniły na
szkodę FORTE czynów wskazanych w rozdziale 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153 poz. 1503 z późn.
zmianami).
2. Dostawca w związku z wykonywaniem zamówienia/umowy jest zobowiązany do
przestrzegania następujących zasad:
•

nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub
zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także
pracowników, przedstawicieli Dostawcy oraz innych osób działających w jego
imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które
mogą prowadzić do popełnienia przestępstw
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•

• jest zobowiązany do podjęcia wszystkich możliwych środków w celu
ochrony dobrego imienia FORTE jak i w celu unikania wszelkich działań lub
zaniechań, które mogłyby prowadzić do naruszenia dobrego imienia FORTE;

•

• jest zobowiązany działać w ramach powierzonych mu zadań (oraz
udzielonych pełnomocnictw i innych upoważnień). Jakiekolwiek odstąpienie
od zakresu powierzonych zadań (lub udzielonych pełnomocnictw lub innych
upoważnień) jest możliwe wyłącznie po otrzymaniu uprzedniej pisemnej
zgody FORTE;

•

• jest zobowiązany do informowania bezpośrednio Zarządu FORTE lub osoby
wyznaczonej na piśmie przez Zarząd FORTE o każdym znanym mu fakcie,
jeżeli poprzez ten fakt interesy FORTE mogą zostać naruszone lub zagrożone
w jakikolwiek sposób. Odnosi się to w szczególności do informacji o
jakichkolwiek czynach zabronionych, które mogą zostać popełnione w
związku z wykonaniem obowiązków powierzonych przez FORTE

Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej; poufność; reklama
1. Dostawca jest obowiązany traktować wszelkie informacje, dokumenty i inne
przedmioty przekazane Dostawcy przez FORTE w związku z przygotowaniem oferty,
zawarciem i wykonaniem zamówienia/umowy jako tajemnicę przedsiębiorstwa
FORTE w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 211 z późn. zmianami).
Obowiązek zachowania tajemnicy istnieje także po wykonaniu zamówienia/umowy
przez Dostawcę, o ile informacje, dokumenty lub inne przedmioty objęte tajemnicą
przedsiębiorstwa FORTE nie były ogólnie dostępne lub znane
2. Dostawca obowiązany jest także do zachowania w tajemnicy faktu zawarcia
zamówienia/umowy z FORTE, chyba że z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa wynika obowiązek jej ujawnienia wobec osób ustawowo uprawnionych do
uzyskiwania tego rodzaju informacji. Podanie przez Dostawcę w celach reklamowych
informacji o współpracy z FORTE może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody FORTE. Zgoda taka udzielana jest przez FORTE wyłącznie dla celów
konkretnego działania reklamowego, opisanego przez Dostawcę we wniosku
skierowanym do FORTE.
3. Jeżeli przy wykonywaniu zamówienia/umowy Dostawca korzysta z przedmiotów lub
programów podlegających ochronie w ramach prawa autorskiego lub prawa własności
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przemysłowej, a przysługującym osobom trzecim, obowiązany jest do dołożenia
wszelkich starań, aby nie dopuścić do naruszenia tych praw. Dostawca ponosi pełną
odpowiedzialność za roszczenia odszkodowawcze lub inne roszczenia podnoszone
przez uprawnione osoby trzecie w związku z naruszeniem ich praw. Jeżeli wskutek
naruszenia przez Dostawcę praw osób trzecich wskazanych niniejszym punkcie
uprawniona osoba trzecia żąda od FORTE naprawienia szkody wyrządzonej tym
naruszeniem, Dostawca zobowiązany jest do naprawienia takiej szkody. Powyższe nie
wyłącza możliwości żądania przez FORTE odszkodowania w takim zakresie, w jakim
naruszenie tych praw wywołało szkodę w działalności przedsiębiorstwa FORTE lub
naruszyło jej dobra osobiste.
4. Naruszenie przez Usługodawcę postanowień pkt 1-3 niniejszego rozdziału uznaje się
za istotne naruszenie zamówienia/umowy zawartej pomiędzy Dostawcą i FORTE,
które może stanowić przyczynę natychmiastowego rozwiązania zamówienia/umowy
przez FORTE.
Wszelkie środki produkcji wytworzone przez Dostawcę na podstawie danych lub
dokumentów przekazanych przez FORTE jak np. foremniki, szablony, matryce,
modele, wzory, narzędzia, formy, szablony spawalnicze, programy itp. mogą być
wykorzystywane przez Dostawcę wyłącznie do realizacji zamówień/umów składanych
przez FORTE. Dostawcy nie wolno wykorzystywać tych środków produkcji do
jakichkolwiek innych celów
Zakres zamówienia/umowy, zmiana zamówienia/umowy
1. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy okaże się, że konieczna jest zmiana zakresu
każda ze stron obowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym w formie
pisemnej drugiej strony. Do oferty zmiany zamówienia/umowy stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące oferty.
2. Wszelkie zmiany zakresu wymagają aneksu (zmiany ) do zamówienia/umowy. Nie
dotyczy to tych prac, których konieczność podjęcia wynika z konieczności ochrony
życia lub zdrowia ludzi albo uniknięcia znacznej szkody w mieniu FORTE lub osób
trzecich.

Odbiory
1. Dowodem należytego spełnienia świadczenia przez Dostawcę jest ostateczny protokół
odbioru końcowego potwierdzający, że przedmiot zamówienia/umowy wykonano
zgodnie postanowieniami, bez jakichkolwiek wad lub usterek a dokumentacja jest
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kompletna. Wszelkie korzyści i ciężary oraz niebezpieczeństwo utraty lub
uszkodzenia przedmiotu zamówienia/umowy przechodzi na FORTE z momentem
podpisania przez strony umowy protokołu ostatecznego odbioru końcowego.
2. Nie stanowi odbioru przedmiotu zamówienia/umowy jego wcześniejsze użytkowanie,
uruchomienie lub urzędowy odbiór wymagany przepisami prawa. Za odbiór nie uznaje
się także zawiadomienia Dostawcy o wykonaniu przedmiotu zamówienia/umowy.
3. Strony mogą ustalić termin odbioru wstępnego poprzedzającego odbiór końcowy jak
też terminy odbiorów częściowych.

Terminy; zwłoka
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia/umowy jest wiążący dla Dostawcy.
2. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania FORTE w formie
pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o zamiarze wcześniejszej
dostawy towarów lub wykonania usług jak też o opóźnieniu w dostarczeniu towarów
lub wykonaniu usług. FORTE może odmówić przyjęcia towarów lub usług przed
umówionym terminem ich dostarczenia. W przypadku odmowy Dostawca ponosi
wszelkie koszty i ryzyka związane z przechowywaniem towarów lub odnową
przyjęcia usług do momentu nadejścia uzgodnionego terminu dostarczenia towarów
lub wykonania usług.
3.

FORTE może naliczyć Dostawcy kary umowne, chyba że zapisy zamówienia/umowy
mówią inaczej:
a. Za zwłokę w realizacji zamówienia/umowy w wysokości 2 % wartości
zamówienia/umowy za każdy dzień zwłoki nie mniej jednak niż 500,00 PLN.
b. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
rękojmi w wysokości 2 % wartości zamówienia/umowy za każdy dzień zwłoki,
licząc od terminu usunięcia wad wyznaczonego przez FORTE.
c. W przypadku niezrealizowania zamówienia/umowy z przyczyn leżących po
stronie Dostawcy w wysokości 20% wartości zamówienia/umowy.
d. W przypadku dostarczenia towarów nieprawidłowo oznakowanych 200,00
PLN (słownie: dwieście PLN) za każdy przypadek naruszenia /dostawy/.
e. Dostawca przeleje kwotę naliczonych kar umownych na konto FORTE w
terminie 7 dni od daty wystawienia noty uznaniowej. FORTE zastrzega sobie
prawo do potrącenia kwoty kar umownych z należności Dostawcy za
zrealizowane zamówienie/umowę.
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f. Jeżeli określone powyżej kary umowne nie pokryją w całości poniesionej
przez FORTE szkody, Dostawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich
strat poniesionych przez

FORTE w związku z niezrealizowaniem lub

niewłaściwym zrealizowaniem zamówienia/umowy (w szczególności gdy
spowoduje to zakłócenia planów produkcyjnych i/lub wysyłkowych i/lub
organizacji pracy FORTE, koszty zakupów dodatkowych materiałów i/lub
usług).

Odpowiedzialność Dostawcy za wady i usterki
1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w tym w szczególności przepisami regulującymi rękojmię.
2. Jeżeli nie uzgodniono inaczej uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po 24 miesiącach
od dnia podpisania przez strony protokołu ostatecznego odbioru końcowego.

Odpowiedzialność / Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej / Zabezpieczenia
1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Dostawca jest zobowiązany do pokrycia szkód
poniesionych przez FORTE bezpośrednio lub pośrednio wskutek wad lub usterek
przedmiotu zamówienia/umowy, naruszenia przez Dostawcę przepisów dotyczących
bezpieczeństwa lub z jakichkolwiek innych przyczyn leżących po stronie Dostawcy,
nawet jeżeli nie można przypisać mu winy.
2. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Dostawca zobowiązuje się do przedłożenia umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności własnego
przedsiębiorstwa, szkód wyrządzonych przez produkt niebezpieczny. Powyższa
umowa ubezpieczenia powinna być utrzymywana przez cały okres trwania
zamówienia/umowy pomiędzy FORTE a Dostawcą. FORTE może żądać przedłożenia
polisy ubezpieczeniowej wraz ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia.

Klauzula salwatoryjna
Gdyby któreś z postanowień niniejszych Warunków oraz pozostałych ustaleń wiążącej strony
zamowienia/umowy było lub miało być nieskuteczne lub niewykonalne w przyszłości, nie
narusza to ważności pozostałych postanowień zamówienia/umowy. Powyższe dotyczy
odpowiednio ewentualnych luk umownych.

Miejsce wykonania. Sąd właściwy
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1. Miejscem wykonania świadczeń wynikających z umowy jest siedziba FORTE, o ile
strony nie ustaliły wyraźnie innego miejsca wykonania świadczeń.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla
siedziby FORTE.
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