
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

I. Postanowienia ogólne 

1. Poniżej podane warunki dotyczą sprzedaży i dostawy towarów handlowych pomiędzy 

sprzedającym a kupującym. 

2. Warunki umowy obowiązują strony przy wszystkich kolejnych transakcjach. 

3. OWS wiążą Kupującego, nawet  jeśli w wyraźny sposób zostały przez niego zanegowane. 

Warunki takie wiążą strony, o ile nie zostanie podpisana indywidualna umowa sprzedaży lub 

dostawy. 

II. Umowa 

1. Zamówienie nie wiąże sprzedającego, jeśli nie zostanie potwierdzone przez sprzedającego. 

2. Sprzedający nie pozostaje zobowiązany do przyjęcia i wykonania zamówienia kupującego. 

3. Zastrzeżenia sprzedającego załączone do zamówienia wiążą kupującego, o ile nie zgłosi on 

uwag w ciągu 24 godzin. 

4. Katalogi, cenniki i inne materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu 

cywilnego. 

5. Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych: 

ograniczeń ilościowych leżących po stronie producenta, w wyniku działania kupującego, osób 

trzecich, siły wyższej, gdy sprzedaż towarów jest niemożliwa lub prowadzi do straty 

sprzedającego. 

III. Dostawa 

1. Terminy dostaw będą określane przez sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia 

kupującego. 

2. Czas terminu realizacji rozpoczyna się w chwili dostarczenia potwierdzenia zamówienia 

kupującemu. 

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu, jeżeli przyczyną była 

siła wyższa lub inne czynniki niezależne od sprzedającego. 

4. Dostawa może być realizowana częściowo przez sprzedającego. 

5. W przypadku opóźnienia odbioru lub braku wskazania miejsca dostawy przez kupującego, 

sprzedającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości 

dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odbiorze. 

6. W przypadku korzystania z usług przewoźnika lub spedytora, ryzyko utraty  lub zniszczenia 

towaru przechodzi na kupującego w chwili wydania towaru przewoźnikowi lub spedytorowi. 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków, braków w towarze i jego 

opakowaniu powstałych po tej chwili. 

7. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy pod względem jakościowym i ilościowym 

w momencie odbioru towaru. Wszelkie niezgodności powinny zostać natychmiast zgłoszone 

w formie pisemnej, a w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej odnotowane 

na protokole szkody tejże firmy.   

8. Koszty transportu ponosi kupujący. 

IV. Ceny 

1. Ceny podane są w wartościach netto (bez podatku VAT). W przypadku zmiany pod. VAT, cena 

ulegnie zmianie. 

2. W obrocie krajowym cena może być podana w polskich złotych lub jako równowartość 

określonej waluty obcej. 



V. Płatność 

1. Faktura jest równocześnie wezwaniem do zapłaty. 

2. Faktury sprzedającego stają się należne i wymagane w terminie podanym na fakturze, za 

dzień zapłaty uważa się moment zapłaty dokonanej gotówką lub dzień wpływu na konto 

sprzedającego. Płatności uważa się za dokonane tylko w sytuacji dokonania ich w całości. 

3. Jeżeli terminy płatności zostaną przekroczone, to prawne następstwa opóźnienia mogą 

zostać podjęte bez zawiadomienia. 

4. Jeżeli kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, to sprzedający może 

uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty. 

VI. Własność 

1. Towar dostarczany kupującemu pozostaje własnością sprzedającego do chwili zapłaty w 

całości ceny sprzedaży. 

2. W przypadku zalegania przez kupującego z zapłatą za towar, kupujący jest zobowiązany na 

żądanie sprzedającego natychmiast i bezwarunkowo oddać sprzedającemu dostarczony 

towar. 

3. Żądanie nie powoduje (o ile strony nie postanowiły inaczej) odstąpienia od zapłaty, a jedynie 

stanowi zabezpieczenie realizacji przez kupującego zobowiązań wobec sprzedającego. 

VII. Odpowiedzialność 

1. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu przekazanemu 

sprzedającemu odpowiada kupujący. 

2. Za możliwość stosowania i skutki wykorzystania towarów odpowiada kupujący nawet, jeśli 

sprzedający był włączony jako doradca. 

3. Sprzedający nie uczestniczy w montażu urządzeń i nie odpowiada za prawidłowe 

zamontowanie. 

4. Kupujący pozostaje zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia sprzedającego w formie 

pisemnej o żądaniach odszkodowawczych mogących pozostawać w związku z ze sprzedanym 

towarem. Brak pisemnego powiadomienia w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji 

zwalnia sprzedającego z odpowiedzialności odszkodowawczej w zakresie zgłoszonych 

roszczeń. 

VIII. Gwarancja 

1. Sprzedający udziela kupującemu gwarancji na warunkach określonych w Ogólnych 

Warunkach Gwarancji producenta danego towaru. 


