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Niniejsze Ogólne Warunki Zamówień (dalej: OWZ), zamieszczone na odwrocie zamówienia na 
zakup towarów (zwanego dalej: Zamówieniem), doręczane Dostawcy wraz z tym Zamówieniem 
przez Fabrykę Broni „Łucznik” Radom sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Grobickiego 23, 26-617 
Radom, Polska, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS, 
pod nr KRS: 0000031426 (zwaną dalej: Fabryką), obowiązują obie Strony zgodnie z art. 384 § 1 
k.c.. 
1. Postanowienia ogólne 
1.1. OWZ są wiążące w zakresie, w jakim dane kwestie nie zostały inaczej uregulowane w 
Zamówieniu lub w pisemnej umowie zawartej pomiędzy Stronami. 
1.2. Wszelkie warunki i postanowienia zawarte przez Dostawcę w ofercie, odpowiedzi na zapytanie 
ofertowe, fakturze lub innym dokumencie albo wyrażone przez Dostawcę w jakiejkolwiek innej 
formie, różniące się od postanowień niniejszych OWZ lub odstępujące od nich poprzez dodanie, 
modyfikację, zastąpienie albo jakąkolwiek inną zmianę, nie będą obowiązywać Fabryki, ani 
powodować żadnych skutków prawnych, o ile nie zostaną wyraźnie zaakceptowane na piśmie 
przez upoważnionego przedstawiciela Fabryki.  
1.3. Brak odpowiedzi Fabryki na jakiekolwiek warunki lub postanowienia zawarte w skierowanych 
do niej materiałach, o których mowa w punkcie 1.2. powyżej, nie może być interpretowany jako 
milcząca zgoda Fabryki na jakiekolwiek warunki i postanowienia różniące się od warunków 
określonych w OWZ lub Zamówieniu. W zakresie uregulowanym powyżej wyłącza się stosowanie 
art. 682 k.c. 
1.4. Pod pojęciem „Dostawy” należy rozumieć wszelkiego rodzaju dostawy realizowane na rzecz 
Fabryki przez Dostawcę, na podstawie i w granicach Zamówienia, w wykonaniu zawartej (na 
skutek przyjęcia Zamówienia przez Dostawcę) umowy kupna-sprzedaży. 
 
2. Zamówienie 
2.1. Zamówienie składane jest Dostawcy w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub faxem.   
2.2. Zamówienie winno określać rodzaj i ilość kupowanych towarów (zwanych dalej: Towarami), 
termin realizacji, cenę netto i brutto oraz ewentualne szczegółowe wymagania dotyczące 
Towarów.  
2.3. Przyjęcie Zamówienia przez Dostawcę winno nastąpić poprzez odesłanie do Fabryki (w 
sposób określony w punkcie 2.1) prawidłowo podpisanego przez Dostawcę druku wypełnionego 
Zamówienia.  
2.4. W przypadku naniesienia przez Dostawcę zmian, modyfikacji lub przekreśleń na druku 
Zamówienia lub przekazania takich zmian w innej formie, stosuje się postanowienia punktu 1.2. 
powyżej. 
2.5. Przyjęcie Zamówienia przez Dostawcę oznacza zgodę na postanowienia OWZ i zawarcie 
umowy kupna-sprzedaży w zakresie określonym w Zamówieniu. 
 
3. Realizacja Zamówienia 
3.1. Dostawca zobowiązuje się do realizacji Dostawy we własnym zakresie, przy dochowaniu 
należytej staranności, według swojej najlepszej wiedzy fachowej. Korzystanie z pomocy 
podwykonawców dopuszczalne jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Fabryki.  
3.2. Dostawca oświadcza i zobowiązuje się, że dostarczane Towary spełniać będą wszelkie 
obowiązujące normy i przepisy dotyczące ich jakości, zasad ich użytkowania oraz bezpieczeństwa. 
Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia do Fabryki, wraz z dostawą towarów, dokumentu 
stwierdzającego zgodność towaru z zamówieniem, z podaniem wyników badań kontroli odbiorczej, 
potwierdzający przez upoważnionego przedstawiciela kontroli Dostawcy, niezależnego od wydziału 
produkcyjnego – pełnomocnik ds. zarządzania jakością. 
3.3. Dostawca oświadcza i zobowiązuje się, że jeżeli inaczej nie wskazano w Zamówieniu, jakość 
dostarczanych Towarów będzie co najmniej równa jakości podobnych towarów znajdujących się w 
obrocie.  
3.4. Dostawca oświadcza i zapewnia, że dostarczane Towary będą fabrycznie nowe, z bieżącej 
produkcji, nie używane, wolne od wszelkich wad fizycznych (w tym nieuszkodzone) oraz prawnych, 
fabrycznie zapakowane.   
3.5. Niezależnie od opakowania fabrycznego Towarów, Dostawca zobowiązuje się opakować 
Towary na potrzeby Dostawy w taki sposób, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem na czas 
transportu (opakowania zbiorcze).  
3.6. Na żądanie Fabryki Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowe informacje na 
temat stopnia realizacji Zamówienia. W przypadku gdyby Dostawca stwierdził, iż termin realizacji 
Zamówienia może zostać niedotrzymany, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym 
Fabrykę wraz z podaniem uzasadnienia oraz przewidywanego terminu wykonania Dostawy, co nie 
oznacza jednak prolongaty pierwotnego terminu wykonania Dostawy. 
 
4. Odbiór Dostawy 
4.1. Towary zgodne z Zamówieniem zostaną dostarczone przez Dostawcę w terminie i na adres 
wskazany w Zamówieniu, a jeżeli nie został on tam wskazany - do siedziby Fabryki. Dostawca 
zobowiązany jest potwierdzić konkretną datę Dostawy z co najmniej 3 (trzy) dniowym 
wyprzedzeniem (mailem, faxem lub na piśmie).  
4.2. Przeniesienie na Fabrykę własności i wszelkich ryzyk związanych z przypadkową utratą lub 
uszkodzeniem Towarów, a także korzyści związanych z Towarami następuje z chwilą odbioru 
Towarów przez Fabrykę w miejscu Dostawy. Za chwilę odbioru uważa się datę podpisania przez 
Fabrykę Protokołu Odbioru. 
4.3. Koszty opakowania, zabezpieczenia oraz transportu Towarów do Fabryki, a także ich 
ubezpieczenie na czas transportu oraz wszelkie inne koszty związane z Dostawą obciążają 
Dostawcę, chyba, że w Zamówieniu wskazano inaczej. 
4.4. Fabryka ma prawo odmówić przyjęcia wszystkich lub części dostarczonych Towarów oraz w 
konsekwencji ma prawo – odpowiednio - do odmowy podpisania Protokołu Odbioru lub podpisania 
Protokołu odnośnie tylko części Towarów w sytuacji, gdyby w trakcie odbioru okazało się, że ilość 
dostarczonych Towarów nie jest zgodna z ilością określoną w Zamówieniu lub dostarczone Towary 
są w oczywisty sposób wadliwe lub uszkodzone. W takim wypadku Fabryka może – według swego 
wyboru – od Zamówienia odstąpić (w całości lub w części) lub wyznaczyć Dostawcy dodatkowy 
termin na wykonanie Zamówienia. Wszelkie koszty związane z ponowną Dostawą ponosi 
Dostawca.  
4.5. Fabryka dopuszcza realizację przez Dostawcę dostaw częściowych, po uprzednim 
uzgodnieniu terminów takiej realizacji przez Dostawcę, z zastrzeżeniem, że dostawa częściowa nie 
może stanowić mniej niż 25 % wartości danego Zamówienia.  
4.6. Fabryka w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania Protokołu Odbioru dokona zbadania 
Towarów pod względem jakościowym. W przypadku wykrycia w czasie ww. badania wad dostar- 

czonych Towarów, Fabryka wezwie Dostawcę (w sposób określony w punkcie 2.1. Umowy) do 
usunięcia tych wad, wyznaczając mu w tym celu dodatkowy termin oraz wskazując rodzaj 
wykrytych wad lub nieprawidłowości. W przypadku jednak, gdyby znaczna część Towarów z 
wybranej losowo próbki okazała się wadliwa, Zamawiający ma prawo odstąpić od Zamówienia w 
całości lub w części.  
4.7. W przypadku wykrycia przez Fabrykę - w czasie odbioru jakościowego – wad ponownie 
dostarczonych (zgodnie z punktem 4.6.) Towarów, Fabryka ma prawo, według swego wyboru, 
wyznaczyć Wykonawcy kolejny, dodatkowy termin na usunięcie wad albo odstąpić od Zamówienia 
w całości lub w części. 
4.8. Za każdy dzień opóźnienia z wykonaniu Zamówienia przez Dostawcę Fabryka zachowuje 
prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1 % wartości danego Zamówienia.  
4.9. Wyznaczenie przez Fabrykę dodatkowego terminu na prawidłowe wykonanie Zamówienia 
zgodnie z punktami poprzednimi nie oznacza przedłużenia pierwotnego terminu na wykonanie 
Zamówienia i nie pozbawia Fabryki prawa do naliczenia kary umownej za opóźnienie.  
4.10. Brak zgłoszenia przez Fabrykę, w terminie wskazanym punkcie 4.6. lub 4.7. Umowy, uwag 
dotyczących jakości dostarczonych Towarów poczytuje się za ich przyjęcie bez zastrzeżeń (Odbiór 
Końcowy).  
4.11. W przypadku odstąpienia przez Fabrykę w całości lub części od Zamówienia, z przyczyn 
leżących po stronie Dostawcy, Fabryka zachowuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 
100 % wartości netto takiego Zamówienia.  
 
5. Cena 
5.1. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę (za wyjątkiem faktury dokumentującej 
zaliczkę przewidzianą w Zamówieniu) jest Odbiór Końcowy.  
5.2. Cena określona w Zamówieniu stanowi całkowite zaspokojenie roszczeń Dostawcy z tytułu 
dostarczenia Towarów określonych w Zamówieniu, w szczególności pokrywa wszelkie koszty i 
wydatki związane z Dostawą.  
5.3. Jako dzień płatności Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.  
5.4. Płatność dokonana zostanie na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze VAT. 
5.5. Termin płatności wynosi 14 od daty wystawienia faktury, pod warunkiem doręczenia w tym 
czasie przez Dostawcę faktury VAT do Fabryki. 
5.6. W przypadku ewentualnych opóźnień w płatności, Dostawca uprawniony będzie do naliczenia 
Fabryce odsetek w wysokości ustawowej.   
 
6. Rękojmia i gwarancja 
6.1. Odbiór Końcowy nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności za wady fizyczne Towarów 
(ujawnione po Odbiorze Końcowym), do których stosować się będzie przepisy o rękojmi za wady 
fizyczne rzeczy sprzedanej (art. 556 i nast. k.c.).  
6.2. W ramach rękojmi Dostawca zobowiązany jest, w terminie wskazanym przez Fabrykę (nie 
krótszym niż 7 dni) naprawić lub wymienić uszkodzone Towary na wolne od wad, co nie wyłącza 
dalej idących roszczeń Fabryki określonych w k.c..  
6.3. Wszelkie koszty transportu, załadunku i wyładunku wadliwych Towarów do Dostawcy oraz 
zwrotnie – Towarów wolnych od wad do Fabryki, ponosi Dostawca.  
6.4. W przypadku nie usunięcia lub nieterminowego usunięcia wad przez Dostawcę w ramach 
rękojmi, Fabryka ma prawo naliczyć Dostawcy – tytułem kary umownej – kwotę w wysokości 0,1 % 
wartości Zamówienia, z którego pochodzi wadliwy Towar/-y, za każdy dzień opóźnienia.  
6.5. Jeżeli w Zamówieniu określono, iż Dostawca udziela dodatkowo Fabryce gwarancji na 
Towary, postanowienia punktów 6.2. – 6.4 stosuje się odpowiednio. Okres gwarancji biegnie od 
dnia Odbioru Końcowego. 
 
7. Poufność informacji 
7.1. Dostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od 
Fabryki w związku z realizacją Zamówienia, w szczególności informacji o charakterze 
technicznym, technologicznym, projektowym lub biznesowym, które to informacje – jako chronione 
stosownymi procedurami Fabryki - stanowią tajemnicę jej przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i podlegają ochronie 
cywilno- i karnoprawnej.  
7.2. Ujawnienie przez Dostawcę informacji, o których mowa w punkcie 7.1. podmiotom trzecim lub 
wykorzystanie ich do własnych celów uprawnia Fabrykę do naliczenia Dostawcy kary umownej w 
wysokości 250.000,- (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych za każde ujawnione zdarzenie. 
 
8. Postanowienia końcowe.  
8.1. Na wypadek rozbieżności pomiędzy postanowieniami OWZ a treścią Zamówienia 
przeważające znaczenie będą miały postanowienia Zamówienia.  
8.2. Naliczenie kary umownej na podstawie niniejszych OWZ nie wyłącza prawa dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych oraz dalej idącej odpowiedzialności 
Dostawcy wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
Fabryka zastrzega sobie prawo przeprowadzenia auditu procesu wytwarzania zamawianych 
towarów u Dostawcy i/lub Podwykonawcy w formie i terminie wspólnie uzgodnionym. 
Przywiązując dużą wagę do rozwijania partnerskich stosunków z Dostawcami Fabryka obliguje 
swoich Dostawców do czynnego uczestnictwa w corocznej ankietyzacji. – pełnomocnik ds. 
zarządzania jakością. 
8.3. Wszelkie spory wynikające lub związane z realizacją Zamówień rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny, właściwy miejscowo dla Fabryki. 
8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWZ mają zastosowanie właściwe przepisy 
powszechnie obowiązujące w tym przepisy kodeksu cywilnego. 
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