
 
Fuchs Oil Corporation (PL) sp. z o.o. (FOC) 

Ogólne Warunki Zakupu 

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) obowiązują dla wszystkich 
umów zawieranych z Dostawcami Towarów i Usług dla Fuchs Oil 
Corporation (PL) sp. z o.o. 

1. Komentarz ogólny 

1.1. OWZ znajdują wyłączne zastosowanie w transakcjach z 
Dostawcami. W związku z powyższym FOC nie uznaje 
warunków dostaw Dostawców odmiennych od OWZ, chyba 
że  Strony wyraźnie potwierdzą na piśmie ich 
obowiązywanie. OWZ obowiązują również wtedy, gdy FOC 
nabywa produkty i/lub usługi od Dostawców (Przedmiot 
Umowy) bez zastrzeżeń, mając świadomość 
przeciwstawnych warunków dostawcy lub warunków, które 
różnią się od OWZ. 

1.2. OWZ obowiązują również dla wszystkich przyszłych dostaw 
i usług świadczonych przez Dostawców do czasu wejścia w 
życie nowej wersji OWZ. 

2. Umowy – Zmiany – Dokumenty 

2.1. Wszystkie porozumienia zawarte między FOC a Dostawcami 
powinny być zgodne z OWZ. Zmiany umów zawartych 
pomiędzy FOZ a Dostawcami będą ważne jeśli zostaną 
dokonane w formie pisemnej. 

2.2. W przypadku, gdy Dostawcy nie potwierdzą zamówienia na 
dostawę Usług w ciągu pięciu dni roboczych od jego 
otrzymania, FOC uprawnione będzie do anulowania 
zamówienia. Zamówienia dostawy Towarów stają się 
wiążące, o ile Dostawcy nie odmówi wykonania dostawy w 
ciągu pięciu dni roboczych od jego otrzymania. 

2.3. Prawo własności i prawa autorskie do zdjęć, rysunków, 
obliczeń i innych dokumentów przysługują wyłącznie FOC; 
Powyższe nie mogą być udostępniane osbom trzecim bez 
wyraźnej pisemnej zgody FOC. Wyżej wspomniane zdjęcia, 
rysunki, obliczenia I inne dokumenty przeznaczone są 
wyłącznie w celu realizacji zamówień FOC; po zrealizowaniu 
zamówienia muszą być zwrócone FOC bez osobnego 
wezwania. Powyższe dokumenty traktowane są jako poufne, 
bez prawa ujawniania ich osobom trzecim a także stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa FOC punkt 10.4. OWZ znajduje 
swe zastosowanie 

3. Ceny – Warunki płatności– Fakturowanie 

3.1. Cena podana w zamówieniu jest wiążąca. W przypadku 
braku pisemnej umowy stanowiącej inaczej, cena jest płatna 
na bazie dostawy DAP Gliwice wg Incoterms 2010 wraz z 
opakowaniem. Cena nie uwzględnia podatku VAT. 
Obowiązek zwrotu opakowania wymaga pisemnej umowy. 

3.2. FOC zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia faktury 
Dostawcy oraz powstrzymania się od zapłaty ceny gdy jej 
treść nie jest zgodna z treścią zamówienia, nie zawiera ona 
numeru zamówienia oraz kodu taryfy celnej a także 
niezgodna jest z przepisami ustawy o VAT; faktura nie może 
być wysyłana wraz z dostawą. Wszelkie konsekwencje 
wynikające z nieprzestrzegania powyższych zasad ponoszą 
Dostawcy. 

3.3. Należności za faktury wystawione w zgodzie z OWZ I 
przepisami ustawy o VAT płatne będą w terminie 30 dni od 
daty otrzymania faktury oraz dokonania dostawy Towarów 
lub Usług. Płatności dokonuje się na konto uwidocznione na 
fakturze. 

3.4. FOC może dokonać potrąceń wzajemnych roszczeń w 
każdym czasie a także powstrzymać się od zapłaty w 
prawem przewidzianych wypadkach. 

4. Dostawa 

 
4.1. Wszelkie zmiany zawartych umów wymagają dla swej 

ważności zachowania formy pisemnej. 
4.2. Uzgodnione pomiędzy Stronami terminy i okresy są wiążące. 
4.3. O tym, czy termin lub okres dostawy został dotrzymany, 

decyduje data przyjęcia przez FOC Towaru lub Usługi w 
miejscu uzgodnionym w Umowie. Podstawową bazą 
dostawy jest DAP Gliwice wg Incoterms 2010. Jeśli Strony 
uzgodnią inna bazę dostawy Dostawca zobowiązany jest 
udostępnić towar we właściwym czasie, uwzględniając czas 
potrzebny do załadunku i wysyłki uzgodniony z spedytorem. 

4.4. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
poinformowania FOC pisemnie o wystąpieniu okoliczności, 
które mogą prowadzić do niedotrzymania terminu dostawy. 

4.5. W przypadku niedotrzymania uzgodnionych 
terminów/okresów dostawy FOC zastrzega sobie prawo do 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W 
szczególności FOC zastrzega sobie prawo, po upływie 
odpowiedniego okresu, do domagania się odszkodowania 
zamiast towaru/usługi i/lub  odstąpienia od umowy. 
Dostawca zachowuje prawo do wykazania za pomocą 
stosownych i wiarygodnych dowodów, że nie ponosi 
odpowiedzialności za niewywiązanie się z zobowiązań. 

4.6. Bezwarunkowa akceptacja opóźnionej dostawy towarów lub 
usług nie oznacza, że FOC odstąpi od dochodzenia 
odszkodowania z tytułu opóźnionej dostawy towarów lub 
usług. 

4.7. Dostawy częściowe są z zasady niedopuszczalne, chyba że 
FOC udzielił na to wyraźnej pisemnej zgody. 

 
 
 5. Siła wyższa 

W przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej, takiej jak 
strajki, awarie instalacji, rozruchy, regulacje władz 
publicznych i inne nieoczekiwane zdarzenia, która są poza 
racjonalną kontrolą Stron dają FOC w szczególności prawo - 
niezależnie od innych praw - do całkowitego lub częściowego 
odstąpienia od umowy, jeśli te zdarzenia będą trwały przez 
dłuższy niż 30 czas. 

6. Przejście ryzyka 

O ile w umowach nie ustalono inaczej, Dostawca ponosi 
ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Przedmiotu 
Umowy do czasu przyjęcia dostawy przez FOC w miejscu, w 
którym zgodnie z zamówieniem świadczenie miało być 
spełnione. 

 

7. Sprawdzanie Przedmiotu Umowy – Odpowiedzialność     
za wady Przedmiotu Umowy 

7.1. Przyjęcie Przedmiotu Umowy podlega kontroli w celu 
sprawdzenia, czy jest on wolny od wad. O ile w innych 
umowach nie ustalono inaczej, Przedmiot Umowy zostanie 
skontrolowany przez FOC przy odbiorze tylko pod względem 
widocznych uszkodzeń zewnętrznych oraz odchyleń 
dotyczących rodzaju i ilości widocznych z zewnątrz. FOC 
zbada Przedmiot Umowy tak szybko, jak to możliwe i zgodnie 
z właściwą procedurą wewnętrzną. Po wykryciu wady 
niezwłocznie powiadomi  Dostawcę o tym fakcie; w 
przypadku wad ukrytych, zawiadomienie o wadach będzie 
dokonane niezwłocznie po ich wykryciu. 

7.2. W nagłych przypadkach, w szczególności w celu 
zapobieżenia niebezpieczeństwu lub uniknięcia większych 
szkód, FOC jest uprawniony do samodzielnego usunięcia 
wad lub zlecenia ich usunięcia przez osobę trzecią na koszt 
Dostawcy, jeżeli okoliczności wskazują na niemożność 
umożliwienia Dostawcy wykonania świadczenia 
uzupełniającego. 

Wersja 01/2018



 
7.3. Rękojmia z tytułu wad Przedmiotu Umowy wynosi 24 

miesiące od daty dostawy. Terminy przedawnienia ustalane 
są zgodnie z przepisami ustawowymi. 

7.4. Jeżeli wady Przedmiotu Umowy powodują powstanie 
kosztów, w szczególności kosztów transportu, podróży, 
robocizny lub kosztów materialnych, a także kosztów 
wynikających z dodatkowych kontroli towaru, te koszty 
ponosi Dostawca. 

7.5. Jeżeli z powodu wad Przedmiotu Umowy dostarczonego 
przez Dostawcę, FOC będzie zobowiązane do odbioru 
towaru wyprodukowanego i/lub sprzedanego przez siebie lub 
jeżeli z tego powodu cena, po której sprzeda towar, zostanie 
obniżona na żądanie jego klientów lub w związku z tym 
zostaną wysunięte inne roszczenia wobec FOC, to FOC 
zastrzega sobie prawo regresu wobec Dostawcy.  

7.6. FOC zastrzega sobie prawo do żądania aby Dostawca w 
sytuacjach opisanych w pkt. 7.5 zwolnił go z 
odpowiedzialności wobec wnoszących roszczenia klientów, 
w szczególności pokrył koszty transportu, podróży, robocizny 
i materiałów a także przystąpił za zgodą FOC do 
ewentualnych toczących się procesów. 

8. Gwarancja produktu – Zwolnienie– Ubezpieczenie od 
odpowiedzialności 

8.1. Dostawca odpowiedzialny za wadę Przedmiotu Umowy, jest 
zobowiązany do zwolnienia FOC z wszelkich roszczeń 
odszkodowawczych wysuniętych przez osoby trzecie na 
pierwsze żądanie. W takim przypadku Dostawca ponosi 
wszelkie koszty i wydatki, w tym koszty wszelkich 
ewentualnych procedur prawnych lub działań związanych z 
wycofaniem produktu od konsumentów. 

8.2. Dostawca zobowiązuje się do utrzymania ubezpieczenia 
gwarancyjnego produktu w rozsądnej wysokości; jeżeli FOC 
będzie miał prawo do dalej idących odszkodowań, to 
skorzystanie z ubezpieczenia nie narusza owych praw. 

 
 
 9. Ochrona praw 
 
9.1. Dostawca zapewnia, że w związku z dostawą nie zostaną 

naruszone żadne prawa osób trzecich. 
9.2. Okres przedawnienia wynosi pięć lat od chwili zawarcia 

umowy. 
 
 
10. Podwykonawstwo 

 
10.1. W przypadku gdy FOC powierzy Dostawcy rzeczy do 

przeróbki lub przetworzenia, FOC zastrzega sobie prawo 
własności do wszelkich rzeczy dostarczonych Dostawcy na 
czas wykonywania usługi. Przetwarzanie lub przeróbka tych 
rzeczy przez Dostawcę odbywa się w naszym imieniu. Jeśli 
części składowe, do których zachowujemy prawo własności 
są przetwarzane razem z innymi, nie należącymi do FOC 
rzeczami, FOC nabywa współwłasność tych nowo 
wytworzonych rzeczy proporcjonalnie do wartości wkładu 
własnego (cena zakupu powiększona o podatek VAT) do 
innych przetworzonych przedmiotów w momencie obróbki. 

10.2. Jeżeli dostarczona  przez FOC rzecz jest nierozerwalnie 
zmieszana lub połączona z innymi rzeczami, które do nas nie 
należą, nabywamy współwłasność tej nowej rzeczy w 
proporcji wartości rzeczy, do której zachowujemy prawo 

własności (cena zakupu powiększona o podatek VAT) do 
innych rzeczy mieszanych w momencie mieszania. Jeżeli 
mieszanie odbywa się w taki sposób, że rzecz Dostawcy jest 
uważana za główny przedmiot, uznaje się, że Dostawca 
przenosi na nas współwłasność proporcjonalnie. 

10.3. Zastrzegamy sobie prawo własności narzędzi powierzonych 
Dostawcy w celu wykonania Usługi; Dostawca jest 
zobowiązany do używania narzędzi wyłącznie do produkcji 
zamówionych przez nas towarów. Obowiązkiem Dostawcy 
jest ubezpieczyć należące do nas narzędzia przed 
uszkodzeniem przez ogień, wodę, inne zdarzenia losowe i 
kradzież na własny koszt i w oparciu o ich pierwotną wartość. 
Jednocześnie Dostawca sceduje na nas w tym momencie 
wszelkie roszczenia odszkodowawcze z tytułu niniejszego 
ubezpieczenia; niniejszym akceptujemy tę cesję. Dostawca 
jest zobowiązany do wykonania na własny koszt i w 
odpowiednim czasie wszelkich niezbędnych prac 
konserwacyjnych, kontrolnych oraz napraw. Powiadomi nas 
bezpośrednio o wszelkich zdarzeniach; jeżeli celowo tego 
nie uczyni, roszczenia odszkodowawcze pozostają 
nienaruszone. 

10.4. Dostawca jest zobowiązany do zachowania ścisłej poufności 
wszystkich zdjęć, rysunków, obliczeń oraz innych 
dokumentów i informacji ujawnionych mu w celu wykonania 
Umowy. Mogą one zostać ujawnione osobom trzecim tylko 
za uprzednią pisemną zgodą FOC. Obowiązek zachowania 
poufności obowiązuje również po zakończeniu realizacji 
umowy;  

10.5. Jeżeli prawa z zabezpieczeń, które przysługują nam zgodnie 
z punktem 10.1 i/lub punktem 10.2, przekroczą o ponad 10% 
cenę zakupu wszystkich naszych niezapłaconych jeszcze 
przez nas towarów, do których przysługuje nam prawo 
własności, jesteśmy zobowiązani zwolnić te prawa z 
zabezpieczeń na życzenie dostawcy i zgodnie z naszym 
wyborem. 

11. Właściwość– Miejsce wykonania 

11.1. W przypadku zaistnienie sporu właściwym miejscowo będzie 
sąd z siedzibą w Gliwicach; jednakże FOC zastrzega sobie 
prawo pozwania dostawcy przed sąd powszechny właściwy 
dla jego siedziby lub miejsca zamieszkania. 

11.2. Miejscem wykonania świadczenia jest miejsce, do którego 
zgodnie z zamówieniem mają być dostarczone towary. Jeśli 
zamówienie nie wskazuje miejsca dostawy zastosowanie 
znajdują postanowienia pkt. 3.1. 

12. Postanowienia ogólne 

12.1. Jeżeli jedno z postanowień niniejszych warunków i wszelkich 
dalszych zawartych umów okaże się lub stanie się 
nieskuteczne, ważność pozostałych postanowień pozostaje 
nienaruszona. 

12.2. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu są dostępne w języku 
polskim i angielskim. W przypadku rozbieżności obowiązuje 
wersja polska Ogólnych Warunków Zakupu. 

12.3. W odniesieniu do stosunków umownych zastosowanie ma 
wyłącznie prawo polskie, z wyłączeniem postanowień 
dotyczących kolizji przepisów i Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 
towarów (CISG). 
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