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1. Zakres
Realizacja wszystkich dostaw oraz świadczenie usług z nimi 
związanych odbywa się wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych 
Warunków Sprzedaży. Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedawcy mają 
także zastosowanie do wszystkich przyszłych transakcji. Odstępstwa 
od niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają wyraźnej 
pisemnej zgody Sprzedawcy.  

2. Oferta i jej przyjęcie
Wyceny Sprzedawcy nie powinny być uznawane za oferty, ale za 
skierowane do Kupującego zaproszenie do składania ofert. Umowa 
zostaje zawarta poprzez złożenie zamówienia (oferty) przez 
Kupującego oraz jego przyjęcie przez Sprzedawcę.  

3. Jakość produktu; wzory i próbki; gwarancja
3.1 Jakość towarów podlegających wydaniu zgodnie z umową jest 
określona wyłącznie w specyfikacjach produktowych Sprzedawcy, 
obowiązujących w czasie dostawy, chyba że uzgodniono inaczej. 
Zastosowania uregulowane w rozporządzeniu REACH, a odnoszące 
się do towarów, nie powinny być uznawane za tożsame z jakością 
towarów i ich przeznaczonym zastosowaniem określonymi niniejszą 
umową.  
3.2 Właściwości próbek oraz wzorów są wiążące o tyle, o ile wyraźnie 
postanowiono, że będą one określać jakość towarów.  
3.3 Jakość oraz dane dotyczące okresu trwałości, a także inne dane, 
powinny być uznawane za objęte gwarancją wyłącznie w przypadku, 
gdy tak postanowiono i gdy dane te wskazano w tym właśnie celu.  

4. Usługi wsparcia
Sprzedawca prowadzi doradztwo lub inne usługi wsparcia według 
swojej najlepszej wiedzy. Doradztwo oraz informacje o przydatności i 
zastosowaniu towarów nie są wiążące oraz nie zwalniają Kupującego 
od przeprowadzenia własnych badań oraz testów dotyczących 
przydatności dostarczanych towarów dla celów i procesów, do jakich 
Kupujący zamierza ich używać. 

5. Ceny
5.1 Jeśli w okresie między zawarciem umowy a dostawą towaru ceny 
lub warunki płatności ulegną zmianie, Sprzedawca może zastosować 
ceny lub warunki płatności obowiązujące w dniu dostawy. W 
przypadku podwyżki ceny, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, 
zawiadamiając o tym Sprzedawcę w ciągu 14 dni po zawiadomieniu o 
podwyżce ceny.  
5.2 W przypadku dostaw lub usług wykonywanych na terenie Unii 
Europejskiej, przed dokonaniem obrotu w rozumieniu przepisów o 
podatku VAT, Kupujący poinformuje Sprzedającego o swoim numerze 
identyfikacji podatkowej w odniesieniu do podatku VAT, który stosuje 
na potrzeby płacenia podatków od swojego obrotu na terytorium Unii 
Europejskiej.  
W przypadku eksportu dostaw lub usług, które nie są realizowane ani 
zlecane przez Sprzedającego, Kupujący przedłoży Sprzedającemu 
dowód wywozu do krajów nienależących do Unii Europejskiej, 
niezbędny dla celów podatku od towarów i usług świadczonych z 
terytorium Polski. Jeśli taki dowód nie zostanie dostarczony, Kupujący 
zobowiązany będzie dodatkowo zapłacić podatek VAT za usługi lub 
dostawy wykonane na terenie Polski od kwoty przedstawionej na 
fakturze. 
5.3 Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez 
podpisu osoby upoważnionej u Kupującego do otrzymania faktury.  

6. Dostawa
Realizacja dostaw odbywa się zgodnie z warunkami sprzedaży 
określonymi  
w indywidualnej umowie, do której stosuje się INCOTERMS w 
brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy. O ile w umowie 
indywidualnej w sposób wyraźny nie postanowiono inaczej, dostawy 
będą opłacone do określonego punktu przeznaczenia (CPT – Carriage 
Paid To). 

7. Szkody w trakcie przewozu
Reklamację z tytułu szkód powstałych w trakcie przewozu Kupujący 
zgłasza bezpośrednio przewoźnikowi w terminie określonym w 
umowie przewozu, a Sprzedawcy doręcza kopię tej reklamacji. 

8. Przestrzeganie wymogów prawnych
8.1 Kupujący ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich 
przepisów dotyczących importu, transportu, przechowywania oraz 
zastosowania towarów, chyba że strony postanowiły inaczej. 
8.2 Kupujący zapewnia, że w trakcie stosunków gospodarczych ze 
Sprzedawcą (w tym związanych z zastosowaniem towarów objętych 
umową oraz ich opakowań) będzie przestrzegać wszystkich 
obowiązujących w tym zakresie wymogów prawnych (w tym przepisów 
dotyczących podatków oraz waluty obcej). 

9. Opóźnienie w płatnościach
9.1 Nieuiszczenie ceny kupna w dacie wymagalności stanowi rażące 
naruszenie obowiązków umownych. 
9.2 W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z płatnością, Sprzedawca 
uprawniony jest do naliczania odsetek od zaległej kwoty według stawki 
w wysokości 8 punktów procentowych powyżej stopy kredytu 
lombardowego Narodowego Banku Polskiego w dacie wymagalności 
roszczenia.  

10. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady
10.1 W ciągu czterech tygodni od dnia dostarczenia towarów 
Sprzedawca powinien zostać powiadomiony o wszelkich wadach, 
które mogą zostać wykryte podczas rutynowego badania; wszelkie 
inne wady mogą zostać zgłoszone Sprzedawcy w ciągu czterech 
tygodni od ich ujawnienia. Zawiadomienie powinno być dokonane w 
formie pisemnej oraz powinno precyzyjnie określić charakter oraz 
zakres wad. 
10.2 Jeśli towary mają wady, a Kupujący prawidłowo zawiadomił o 
nich Sprzedawcę, tj. zgodnie z ust. 10.1, Kupującemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
a) Sprzedawca może w pierwszej kolejności, zgodnie ze swym

wyborem, usunąć wadę lub wymienić towar wadliwy na towar
wolny od wad (świadczenie zastępcze).

b) Sprzedawca może podjąć dwie próby świadczenia zastępczego.
Jeśli próby te okażą się nieskuteczne lub spowodują powstanie
nadmiernych niedogodności po stronie Kupującego, Kupujący
może od umowy odstąpić lub żądać obniżenia ceny.

c) w przypadku roszczeń odszkodowawczych, w tym roszczeń o
odszkodowanie za niecelowe nakłady na usunięcie wady, art. 11
niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży stosuje się
odpowiednio.

10.3 Roszczenia Kupującego z tytułu wad towarów ulegają 
przedawnieniu po upływie roku liczonego od dnia doręczenia towarów. 
W następujących przypadkach, zamiast rocznego okresu 
przedawnienia, stosuje się ustawowe okresy przedawnienia: 
a) w przypadku odpowiedzialności za winę umyślną,
b) w przypadku podstępnego zatajenia wady,
c) w przypadku roszczeń przeciwko Sprzedawcy dotyczących

wadliwości towarów, które zastosowano podczas konstrukcji
budynku w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i które
doprowadziły do wadliwości tego budynku,

d) w przypadku roszczeń z tytułu zagrożenia życia, uszkodzenia
ciała oraz uszczerbku na zdrowiu, które zostały spowodowane
zaniedbaniem obowiązków przez Sprzedawcy lub umyślnym lub
nieumyślnym zaniedbaniem obowiązków przez pełnomocnika
Sprzedawcy lub jego innego przedstawiciela,

e) w przypadku roszczeń z tytułu innych szkód spowodowanych
rażącym zaniedbaniem obowiązków przez Sprzedawcy lub
umyślnym lub rażącym zaniedbaniem obowiązków przez
pełnomocnika Sprzedawcy lub jego innego przedstawiciela,

f) w przypadku roszczenia regresowego Kupującego wynikającego
z przepisów o sprzedaży konsumenckiej.
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11. Odpowiedzialność
11.1 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkody na zasadach 
określonych zgodnie z obowiązującym prawem. Jednakże w 
przypadku naruszenia podstawowych obowiązków umownych 
wynikającego z naruszenia zasad należytej staranności, 
odpowiedzialność Sprzedającego ogranicza się do normalnych, 
dających się przewidzieć strat. W przypadku naruszenia obowiązków 
umownych, które nie mają charakteru podstawowego, a wynikającego 
ze zwykłego naruszenia należytej staranności, Sprzedawca nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności 
nie mają zastosowania w przypadku szkód powodujących zagrożenie 
dla życia, naruszenia ciała lub zdrowia. 
11.2 Sprzedawca nie odpowiada wobec Kupującego w przypadku 
niemożliwości lub opóźnienia realizacji dostawy, o ile taka 
niemożliwość lub opóźnienie spowodowane są zastosowaniem 
prawnych i regulacyjnych obowiązków wynikających z rozporządzenia 
REACH, a wymaganych przez Kupującego. 

12. Potrącenie
Kupujący może potrącić swoją wierzytelność z wzajemnej 
wierzytelności Sprzedawcy jedynie wówczas, gdy wierzytelność 
Kupującego ma charakter bezsporny lub została zasądzona 
prawomocnym wyrokiem sądowym.  

13. Zabezpieczenie
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności 
Kupującego, w szczególności w przypadku, gdy Kupujący opóźnia się 
z zapłatą, Sprzedawca może, z zastrzeżeniem możliwości 
dochodzenia dalszych roszczeń, wypowiedzieć okresy kredytowania 
(wówczas nieuiszczone ceny stają się natychmiast wymagalne) oraz 
uzależnić dalsze dostawy od otrzymania zaliczki lub innej formy 
zabezpieczenia. 

14. Zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej
14.1 Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanych towarów do 
czasu uiszczenia pełnej ceny.  
14.2 W przypadku opóźnienia z zapłatą po stronie Kupującego, 
Sprzedawca jest uprawniony, bez konieczności odstąpienia od umowy 
lub wyznaczenia dodatkowego terminu na dokonanie zapłaty, żądać 
tymczasowego zwrotu towarów będących własnością Sprzedawcy na 
koszt Kupującego. 
14.3 Jeśli wartość zabezpieczeń przekracza o ponad 10% wartość 
wierzytelności Sprzedawcy, wówczas na żądanie Kupującego, 
Sprzedawca zwolni wybrane zabezpieczenia do tej wysokości. 

15. Siła wyższa
W przypadku wystąpienia wszelkich zdarzeń lub okoliczności 
niezależnych od Sprzedawcy, takich jak zdarzenia naturalne, wojna, 
strajki, stałe lub czasowe zamknięcie całości lub części zakładu pracy, 
niedostatki surowców i energii, zablokowanie transportu, awaria 
sprzętu produkcyjnego, pożar, wybuch, akty organów państwowych, a 
ograniczających dostępność towarów z fabryki, z której Sprzedawca 
uzyskuje towary, w taki sposób, że Sprzedawca nie może wypełnić 
swych zobowiązań umownych (wziąwszy pod uwagę inne z góry 
zaplanowane zobowiązania dostawcze), Sprzedawca (i) jest 
zwolniony z wykonywania zobowiązań umownych w zakresie w jakim 
wykonanie tych zobowiązań stało się niemożliwe oraz (ii) nie jest w 
żaden sposób zobowiązany do uzyskania towarów z innego źródła. 
Wyżej opisane skutki obowiązują również w zakresie, w jakim takie 
zdarzenia lub okoliczności powodują, że wykonanie umowy jest dla 
Sprzedawcy w długim okresie nieekonomiczne lub w zakresie w jakim 
dotyczą dostawców Sprzedawcy. Jeśli wyżej wymienione okoliczności 
trwają dłużej niż trzy miesiące, Sprzedawca ma prawo odstąpić od 
umowy, przy czym Kupujący nie zachowuje prawa do odszkodowania. 

16. Miejsce zapłaty
Bez względu na miejsce dostawy towarów, miejscem zapłaty jest 
siedziba Sprzedawcy. 

17. Składanie oświadczeń woli
Wszelkie zawiadomienia lub inne oświadczenia, które strona musi 
otrzymać, są skuteczne dopiero w chwili ich dojścia do strony. Jeśli 
należy zachować termin, zawiadomienia lub inne oświadczenia muszą 
dojść do strony z zachowaniem tego terminu. 

18. Właściwość sądu
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest, według wybory 
Sprzedawcy, sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy lub sąd właściwy 
ze względu na siedzibę Kupującego. 

19. Prawo właściwe
Stosunki wynikające z niniejszej umowy regulują przepisy prawa 
polskiego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach 
międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) z 11 kwietnia 1980, bez 
względu na to, czy siedziba Kupującego znajduje się w państwie, 
które jest stroną CISG oraz bez względu na brzmienie norm 
kolizyjnych państwa siedziby Kupującego.   

20. Język umowy
Przedłożenie Kupującemu niniejszych Ogólnych Warunków 
Sprzedaży w innym języku niż język, w którym zawarto umowę 
sprzedaży („Język Umowy”) nastąpiło wyłącznie dla wygody 
Kupującego. W przypadku różnic w interpretacji, wiążąca jest wersja 
sporządzona w Języku Umowy. 

Edycja: Maj 2010 
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