
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

I. Ogólne zasady 

1. Niniejsze Szczegółowe Warunki Zamówienia stanowią integralną część Zamówienia. Brak potwierdzenia naszego 
zamówienia w ciągu 7 dni pisemnie, telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej od jego 
otrzymania, oznacza akceptację poniżej wskazanych Szczegółowych Warunków Zamówienia.  

2. W przypadku nieważności niektórych postanowień niniejszych Szczegółowych Warunków Zamówienia,  
w tym wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej 
ważności. 

3. Odstępstwo od stosowania niniejszych Szczegółowych Warunków Zamówienia wymaga formy pisemnej  
pod rygorem nieważności. 

4. Jakiekolwiek prawa majątkowe związane bezpośrednio lub pośrednio z niniejszym Zamówieniem, a w tym 
wierzytelności Dostawcy z tytułu niniejszego Zamówienia i związane z nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie 
mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, a także jakiejkolwiek inna czynność prawna lub też faktyczna, której 
bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Dostawcy na inny podmiot nie może być 
dokonana, bez poprzedzającej to przeniesienie lub to dokonanie czynności zgody DFME „DAMEL” S.A. wyrażonej 
 w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jednocześnie, celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy 
Dostawca nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego innej firmie, w tym firmie 
prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym  
się działalnością windykacyjną. 

II. Płatności 

5. Zapłata ceny za realizację zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej zgodnej z przepisami prawa, prawidłowej 
i rzetelnej faktury w terminie w niej określonym. W przypadku, gdy dzień zapłaty wskazany  
w fakturze przypadnie w sobotę lub inny dzień, który jest dniem wolnym od pracy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi DFME „DAMEL”, zapłata nastąpi  
w następnym dniu roboczym. W takim przypadku termin płatności zostaje zachowany. Za dzień zapłaty uważa  
się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. W przypadku nieterminowej realizacji płatności kwestie związane z zapłatą odsetek będą przedmiotem odrębnych 
negocjacji 

7. DFME „DAMEL” w przypadku uchybienia terminowi realizacji zamówienia będzie uprawniony do naliczenia kar 
umownych w wysokości 0,1% łącznej wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia  
w stosunku do określonego terminu, co nie wyłącza możliwości dochodzenia uzupełniającego odszkodowania  
na zasadach ogólnych. Kara umowna płatna jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Dostawcę wezwania  
do jej zapłaty. 

III. Warunki realizacji zamówienia 

8. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość zamówionego towaru, 
Dostawca dołącza do dostarczanego dokumentu wydania towaru. 

9. Udostępnione Dostawcy projekty, szkice, rysunki, obrazy, modele i inne dokumenty pozostają własnością DFME 
„DAMEL” S.A. i nie mogą być kopiowane, przedstawiane osobom trzecim lub w żaden inny sposób używane, 
rozpowszechniane lub powielane bez wyraźnej pisemnej zgody DFME „DAMEL” S.A. Dostawca może ich używać 
wyłącznie w celu wykonania zamówienia. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu  
powyższych materiałów na pierwsze wezwanie DFME „DAMEL” S.A. w zakreślonym przez niego terminie,  
nie dłuższym jednak niż 7 dni od otrzymania wezwania. W każdym jednak przypadku, jeżeli Zamawiający  
nie postanowił wcześniej odmiennie, po wykonaniu przedmiotu zamówienia powyższe materiały powinny zostać 
niezwłocznie zwrócone przez Dostawcę bez odrębnego wezwania, nie później jednak niż wraz z dostawą towaru.  

10. DFME „DAMEL” zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonywania zamówienia 
przez Dostawcę i dostarczanego przez niego towaru. 


