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Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy  
EURO – LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 

 
 
1. Postanowienia ogólne. 
 
1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają   szczegółowe   zasady   

zawierania   umów sprzedaży  i  dostawy  towarów  oferowanych  przez firmę EURO-
LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. 

1.2. Definicje zawarte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy: 
 

1.2.1. OWSiD - Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy; 
1.2.2. Sprzedawca – Euro – Locks Sp. z o.o.. 
1.2.3. Kupujący - każdy podmiot nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221 

Kodeksu Cywilnego, który skierował do Sprzedawcy zamówienie na towary 
znajdujące się w ofercie Euro – Locks Sp. z o.o., 

1.2.4. Zamówienie - oświadczenie złożone przez Kupującego, skierowane do Sprzedawcy, 
zawierające wolę zawarcia umowy. 

1.2.5. Dostawa - sprzedaż towaru znajdującego się w aktualnej ofercie Sprzedawcy 
 

1.3. Niniejsze warunki sprzedaży stanowią integralną część wszystkich transakcji zawieranych 
ze Sprzedawcą, włącznie z dostawami uzupełniającymi lub zastępczymi w zakresie 
towarów oferowanych przez Sprzedawcę. 

1.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami umowy uzgodnionymi przez strony a 
niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają warunki sprzedaży ustalone umownie przez 
strony. 

1.5. Niniejsze warunki sprzedaży udostępniane są dla Kupujących na stronie internetowej 
Sprzedawcy: www.euro-locks.pl lub na żądanie Kupującego w zwyczajowej, dla danych 
stosunków łączących strony, formie – np. wysyłane pocztą e-mail, faxem lub doręczane 
wraz z pierwszą dostawą. 

1.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych warunków 
sprzedaży. Informacja taka zostanie opublikowana na stronie internetowej Sprzedawcy: 
www.euro-locks.pl w terminie 14 dni przed wejściem w życie lub może zostać 
udostępniona Kupującym, w zwyczajowo przyjęty sposób i formie.  

 
 

2. Oferta. 
 

2.1. O ile Sprzedawca nie zastrzegł inaczej, propozycja dokonania sprzedaży złożona 
Kupującemu przez Sprzedawcę, ważna jest 60 dni od dnia jej wysłania przez Sprzedawcę. 
Żadna taka propozycja (włączając w to propozycję nazwane „ofertą”) nie stanowi 
wiążącej Sprzedawcy oferty sprzedaży – w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie 
propozycję złożenia przez potencjalnego Kupującego zamówienia. Proponowana przez 
Sprzedawcę cena nie zawiera kosztów żądanych ewentualnie przez Kupującego 
certyfikatów, atestów, badań i konfekcjonowania towarów, które to koszty będą doliczone 
do ceny towaru, chyba, że strony postanowią inaczej. 

2.2. Prezentowane w jakikolwiek sposób przez Sprzedawcę plany, zdjęcia, rysunki, dane – w 
szczególności dotyczące wagi i wymiarów oferowanych towarów nie stanowią oferty w 
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i tym samym nie mają charakteru wiążącego, 
chyba że w samym dokumencie określone są jako wiążące. 
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2.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie kosztorysów, rysunków i 
wszelkich innych materiałów ujawnionych przy prezentacji w jakiejkolwiek formie 
towarów Sprzedawcy, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez jego 
pisemnej zgody. 

2.4. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie produktów 
wykonanych zgodnie z rysunkami, szablonami, wzorami itp. dostarczonymi przez 
Kupującego. 

2.5. Kupujący gwarantuje, że przedłożone przez niego rysunki, szablony, wzory wykonawcze 
nie naruszają praw własności osób trzecich, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do 
sprawdzania, czy przedłożone mu rysunki, szablony i wzory w przypadku ich realizacji 
naruszają prawa chroniące własność osób trzecich. 

2.6. Wzory oferowanych artykułów dostarczane są Kupującym odpłatnie bądź według 
odrębnych ustaleń. 

2.7. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wobec Sprzedawcy w związku z 
zaniechaniem lub działaniem dokonanym przez Kupującego w związku z wykonaniem 
niniejszej warunków. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o wszelkich 
roszczeniach zgłaszanych do Sprzedawcy, Kupujący zaś podejmie wszelkie działania 
mające na celu zlikwidowanie sporu i poniesie wszelkie koszty związane z tymi 
roszczeniami. W szczególności, w przypadku wytoczenia przeciwko Sprzedawcy 
powództwa, Kupujący wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie 
braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Sprzedawcy. W takim 
przypadku Kupujący poniesie wszelkie koszty, którymi zgodnie z orzeczeniem sądu 
obciążona zostanie strona pozwana. 

 
 
3. Specyfikacja towarów. 

 
3.1. Wszystkie dane techniczne towarów w szczególności wymiary, przeliczniki, rozmiary,    

wynikające z materiałów  przedstawianych  przez   Sprzedawcę są danymi 
orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane 
przez obie strony. 

3.2. Kupujący ma obowiązek znać parametry techniczne zamawianego towaru.  Sprzedawca 
dostarcza towar zgodnie ze złożonym zamówieniem i nie ponosi odpowiedzialności   za  
jego   dalsze   wykorzystanie przez Kupującego. 

3.3. Wzorce    i    próbki    towarów    oferowanych    przez Sprzedawcę  mają wyłącznie   
charakter  materiałów poglądowych. 

3.4. Towary oferowane przez  Sprzedawcę odpowiadają stosownym normom europejskim i 
krajowym. 

 
 
4. Zamówienie. 

 
4.1. Transakcja pomiędzy stronami realizowana jest w oparciu o zamówienie złożone przez 

Kupującego. Zamówienie powinno być skierowane do Sprzedawcy w formie pisemnej, 
przesłanej drogą elektroniczną (e - mail i faks) lub innej przyjętej zwyczajowo formie.  

4.2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia 
zamówienia do realizacji. 

4.3. Potwierdzenie przyjęcia zamówień do realizacji udostępnione jest Kupującym na stronie 
internetowej Sprzedającego po uprzednim zalogowaniu się do panelu 
„zamówienia”(www.euro-locks.pl/zamowienia) Login i hasło ustalane jest przez strony na 
prośbę Kupującego.    
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4.4. Brak odpowiedzi na zamówienie Kupującego, nie poczytuje się 
za przyjęcie zamówienia. 

4.5. Zamówienie powinno zawierać następujące elementy: 
 

4.5.1. Nazwę firmy, dokładny adres, numer i miejsce dokonania wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej czy też rejestru przedsiębiorstw Kupującego, numer 
identyfikacji podatkowej VAT; 

4.5.2. Powołanie się na ewentualną ofertę; lub ustalenia z upoważnionego przedstawiciela 
Sprzedawcy. 

4.5.3. Wielkość zamówienia (należy ewentualnie określić minimum i maksimum); 
4.5.4. Rodzaj zamawianego produktu z powołaniem się na numer referencyjny Sprzedawcy 

lub dostarczoną próbkę; 
4.5.5. Specyfikację wszystkich istotnych elementów i wymiarów produktu; 
4.5.6. Terminy, miejsce i warunki dostawy towaru; 
4.5.7. Imię i nazwisko zamawiającego oraz numer telefonu służbowego. 

 
4.6. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza zapoznanie się, akceptację oraz 

wyrażenie zgody na związanie się niniejszymi warunkami sprzedaży. 
4.7. Złożone zamówienie wiąże strony od chwili gdy Sprzedający potwierdził przyjęcie go do 

realizacji.  
4.8. Przyjmuje się, iż osoby podpisujące zamówienie są upoważnione i uprawnione do 

działania w imieniu Kupującego. Złożenie zamówienia przez osobę nieuprawnioną lub z 
przekroczeniem zakresu upoważnienia nie powoduje bezskuteczności zamówienia i wiąże 
Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek skutki takiego zamówienia, 
zarówno wobec Kupującego jak i wobec osób trzecich. 

4.9. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący 
związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich 
ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie takich uwag uważa się za złożenie nowego 
zamówienia, przy czym postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio. 

4.10. Fakt przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego 
niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo zachowań Kupującego lub 
osób trzecich (w tym dostawców sprzedawcy), dostarczenie i sprzedaż towarów jest 
niemożliwe lub nadmiernie utrudnione 

4.11. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji, gdy łączne zobowiązania 
Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego ewentualnie 
przyznanego Kupującemu przez Sprzedawcę, albo gdyby Kupujący opóźniał się z zapłatą 
na rzecz Sprzedawcy jakichkolwiek należności. 

4.12. W przypadku zamawiania przez Kupującego towarów niestandardowych tj. nie 
znajdujących się u Sprzedawcy w bieżącej sprzedaży oraz narzędzi i urządzeń niezbędnych 
do ich wykonania, wymagane jest wpłacenie przez Kupującego zaliczki, której wysokość 
jest każdorazowo uzgadniana ze Sprzedającym w zależności od wielkości nakładów, które 
miałby ponieść Sprzedający. Zaliczka zostaje rozliczona na poczet zobowiązań 
Zamawiającego  a w przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego zostaje przez 
Sprzedawcę zatrzymana tytułem kary umownej.  

 
 

5. Wielkość dostawy. 
 

5.1. Wielkość dostaw ustalana jest poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez 
Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia i ewentualne zmiany zamówienia wymagają 
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dla swej ważności pisemnego zgłoszenia przez kupującego oraz potwierdzenia przez 
Sprzedawcę. 

5.2. Jeżeli zamówione zostaną produkty nie znajdujące się w ofercie katalogowej, 
produkowane np. wg rysunków, szablonów lub wzorów Kupującego, to zamówiona 
wielkość może zostać przekroczona lub zaniżona o około 10%. Strony uznają taką 
dostawę za zgodną z umową. Należność za dostawę obliczana jest według faktycznie 
dostarczonej ilości produktów. 

5.3. Dopuszcza się dostawy częściowe, uzasadnione z punktu widzenia sprzedającego. 
5.4. Do tolerancji w zakresie wymiarów, wagi i innych parametrów, odnoszą się ogólnie w tej 

branży stosowane normy dla poszczególnych rodzajów wyrobów. 
 
 
6. Dostawa i terminy. 
 
6.1. Podany w zamówieniu lub uzgodniony w potwierdzeniu zamówienia termin dostawy 

biegnie od dnia przyjęcia zamówienia, a w przypadku, w którym Kupujący ma dostarczyć 
Sprzedawcy niezbędne: materiały i dokumenty ( zgody, zezwolenia itp.) – od daty 
dostarczenia tychże. 

6.2. W przypadku ustalenia w warunkach płatności wpłaty zaliczki, termin dostawy może ulec 
przedłużeniu o okres zwłoki w dokonaniu tej części płatności. 

6.3. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli do jego upływu przedmiot dostawy 
został odebrany przez Kupującego lub jeżeli zgłoszono gotowość do jego odbioru. 

6.4. Termin dostawy ulega odpowiednio wydłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności 
związanych ze sporem zbiorowym u  Sprzedawcy, w szczególności strajku i lokautu oraz 
w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, o ile przeszkody te mają wpływ na 
produkcję lub wysyłkę przedmiotu dostawy. 

6.5. Jeżeli termin dostawy zostaje opóźniony na prośbę Kupującego, Sprzedawca jest 
uprawniony do wyznaczenia nowego terminu i po bezskutecznym jego upływie do innego 
rozporządzenia przedmiotem dostawy i/lub do realizacji dostawy dla Kupującego w 
odpowiednio przedłużonym terminie. 

6.6. Z zastrzeżeniem postanowień punktów następnych, jeśli zwłoka w dostawie lub odbiorze 
pociągnie za sobą poważną szkodę dla strony, która nie jest winna tej zwłoce, strona ta 
ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy. Jeśli opóźnienie dotyczy jedynie 
pojedynczego towaru w dostawie, można od umowy odstąpić jedynie w odniesieniu do 
tego towaru.  

6.7. Jeśli termin dostawy zostanie odroczony z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie 
ponosi winy, w szczególności okoliczności przewidzianych w treści niniejszych Ogólnych 
Warunków Sprzedaży i Dostawy, Sprzedawca może przesunąć następne dostawy w 
proporcjonalny sposób i nie odpowiada za skutki takiego przesunięcia.  

6.8. Jeśli zwłoka Sprzedawcy dostawy dotyczy towarów niestandardowych (tj. nie znajdujących 
się w ofercie Sprzedawcy lub wykonywanych na planach, zdjęciach lub rysunkach 
dostarczonych przez Kupującego), Kupujący może odstąpić od umowy wyłącznie wtedy, 
gdy zwłoka była poważna i uzasadniona. Jeśli strona nie wykorzysta niezwłocznie 
swojego prawa do odstąpienia od umowy, termin dostawy wskazany w przesłanym przez 
Sprzedawcę zawiadomieniu o opóźnieniu jest wiążącym strony nowym terminem 
dostawy. 

6.9. Odszkodowanie z powodu zwłoki w wykonaniu dostawy może być wypłacone jedynie 
wtedy, gdy Kupujący odstąpił z tego powodu od umowy i gdy zostało zawarte co do tego 
specjalne porozumienie na piśmie. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze powinny być 
przedstawione przez Kupującego na piśmie najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od 
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chwili, gdy dostawa według umowy powinna mieć miejsce. Nie przedstawienie roszczeń 
w tym terminie oznacza bezwarunkowe się ich zrzeczenie. 

 
7. Cena i płatność. 
 
7.1. Wszystkie ceny produktów podane przez sprzedającego nie obejmują  podatku VAT oraz 

kosztów transportu. 
7.2. Jeśli ceny zostaną określone w walucie innej niż polski złoty (PLN) to cena na fakturze 

będzie równowartością w polskich złotych danej stawki walutowej wg średniego kursu 
danej waluty ogłoszonego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. 

7.3. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub 
związana z wewnątrz wspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub jakiekolwiek inne 
obciążenie publicznoprawne, lub nastąpią zmiany w wysokościach takich opłat, podatków 
lub obciążeń, albo nastąpi zmiana – o więcej niż 5% (pięć procent) - cen surowców lub 
zmiana kursu walut, Sprzedawca może odpowiednio zmienić cenę, nawet jeśli nie zostało 
to uwzględnione w umowie pomiędzy Stronami. 

7.4. Zapłata zostanie dokonana w formie i terminie wskazanym w treści faktury - zgodnie z 
ustaleniami stron. 

7.5.  Przy pierwszych zamówieniach płatność następuje przy odbiorze dostawy lub w formie 
przedpłaty przelewem na podstawie wystawionej faktury pro-forma, po uzgodnieniu ze 
Sprzedawcą. Tryb ten obowiązuje do chwili podjęcia odmiennych regulacji przez 
upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy. Jeżeli wydanie / odbiór towaru nie nastąpi w 
terminie do 7 dni od daty dokonania przedpłaty lub wpłaty gotówkowej Sprzedawca 
wystawi na rzecz Kupującego fakturę zaliczkową.  

7.6. Przy kolejnych zamówieniach, po weryfikacji i decyzji upoważnionego przedstawiciela 
Sprzedawcy, Kupujący winien dokonać płatności bez żadnych odliczeń, przelewem na 
konto Sprzedawcy w terminie wskazanym na fakturze, (także w przypadku dostaw 
częściowych). 

7.7. Wstrzymanie płatności lub zaliczenie dostawy na poczet roszczeń Kupującego wobec 
Sprzedawcy jest niedopuszczalne bez pisemnej zgody Sprzedawcy. 

7.8. Za datę płatności uznaje się datę uznania konta bankowego Sprzedawcy. 
7.9. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Sprzedawca ma prawo naliczać odsetki 

ustawowe według obowiązujących stawek. 
7.10. Jeśli Kupujący nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, odbioru towaru 

w ustalonym terminie, cena i inne świadczenia muszą być mimo to uiszczone tak, jakby 
wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem. 

7.11. Jeśli Kupujący nie wykona jakichkolwiek swoich zobowiązań w ciągu trzech miesięcy od 
końca ustalonego terminu, Sprzedawca ma prawo pisemnie odstąpić od umowy bez 
uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań.  W 
przypadku takiego odstąpienia od umowy Kupującego obciąża wobec Sprzedawcy kara 
umowna w wysokości obliczonej jako równowartość 50% (pięćdziesiąt procent) ceny 
brutto towaru objętego niewykonanym przez Kupującego zamówieniem.  

7.12. Po upływie terminu określonego w ustępie poprzedzającym Sprzedawca może też, z 
zachowaniem prawa do odstąpienia od umowy w każdym czasie, zmagazynować ten 
towar w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt Kupującego i domagać się wykonania przez 
Kupującego umowy i dodatkowo - zapłacenia owych kosztów magazynowania oraz kary 
umownej jak przy odstąpieniu od umowy (50% ceny brutto towaru).  

7.13. Niezależnie od treści ustępów poprzedzających Sprzedawca może dochodzić 
odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość 
zastrzeżonych kar umownych. 
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7.14. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze 
swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedawca ma prawo żądać - przed wydaniem 
towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności - uiszczenia całej 
należności gotówką albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności. 

7.15. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich 
rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności. 

7.16. Dostawcy przysługuje prawo do zmiany ceny oferowanych produktów w trybie 
określonym w pkt. 1. ust. 1.7. OWSiD 

 
 

8. Przejście ryzyka. 
 
8.1. W przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Kupującego za pośrednictwem 

przewoźnika, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz 
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie 
wydania towaru Kupującemu lub też z chwilą zgłoszenia gotowości towaru do odbioru 
przez Kupującego. Jeżeli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Kupujący 
stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem 
określonym w dokumentach przewozowych lub też uszkodzenie towaru, powinien on 
natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika 
lub do specyfikacji towaru za jednoczesnym uzyskaniem potwierdzenia (podpisu) 
przedstawiciela przewoźnika. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu 
ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika. Niedopełnienie przez Kupującego 
powyższych obowiązków oznaczać będzie: 
 

8.1.1. jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
towaru - w przypadku uszkodzeń towaru lub braku części składowych, w 
szczególności takich jak nakrętki, etc.; 

8.1.2. jego zgodę na zmianę zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej przedmiotu 
oraz ceny – w przypadku różnic pomiędzy towarem dostarczonym lub jego ilością, a 
tym który został wpisany do listu przewozowego lub specyfikacji. 
 

8.2. W przypadku, gdy Kupujący odbiera towar własnym transportem, przejście na 
Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem wydania mu towaru 
w magazynach Sprzedawcy. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego 
winna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę upoważnioną do 
reprezentacji osoby Kupującego.  

8.3. W przypadku, gdy w treści ustaleń stron nie zawarto szczegółowych informacji w zakresie 
jakości i opakowania towarów, domniemywać się będzie, że dostarczane winny być 
towary o jakości odpowiadającej średnim wymaganiom dla danego gatunku i rodzaju 
towarów, i że winny one być opakowane lub pozbawione opakowania – wg 
obowiązujących przepisów oraz standardów obowiązujących w przedsiębiorstwie 
Sprzedawcy lub w przedsiębiorstwach jego dostawców. Koszt opakowania innego niż 
określone wyżej w treści pkt. 8 ust. 8.3., a którego to opakowania Kupujący zażądał, 
obciąża Kupującego po cenie kosztów własnych Sprzedawcy. Kupujący może zostać 
obciążony również kosztami żądanego zabezpieczenia lub ubezpieczenia towaru na czas 
transportu 

8.4. Kupujący ma obowiązek kontrolowania i potwierdzenia podpisem zgodności towaru z 
zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w obecności kierowcy. Wszystkie 
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rozbieżności odnotowuje na liście przewozowym lub innym dokumencie o charakterze 
reklamacyjnym. 

8.5. Na życzenie Kupującego Sprzedawca ubezpiecza towar na koszt Kupującego od 
kradzieży, szkód związanych z uszkodzeniem, powstałych w transporcie oraz wszelkich 
innych ryzyk, podlegających ubezpieczeniu. Zakres ubezpieczenia określa Kupujący. 

8.6. Jeżeli odbiór towaru opóźnia się na skutek przyczyn, za które odpowiada Kupujący, to 
ryzyko przechodzi na niego z dniem gotowości do wysyłki. Na życzenie i koszt 
Kupującego Sprzedawca może zawrzeć w imieniu Kupującego i na jego rzecz umów 
ubezpieczenia w żądanym zakresie. 

8.7. Dostarczone w ramach zawartej umowy towary, nawet jeżeli posiadają nieistotne wady, 
powinny być przyjęte przez Kupującego, niezależnie od praw wynikających z pkt. 10 
niniejszych Warunków. 

8.8. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od realizacji zamówienia przez Kupującego, 
koszty wysłania oraz odesłania towaru obciążają Kupującego. 

 
 
9. Zastrzeżenie prawa własności. 

 
9.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności przedmiotu dostawy do momentu, gdy 

wszelkie należności Sprzedawcy od Kupującego zostaną uregulowane. 
9.2. Przy sprzecznym z umową zachowaniu się Kupującego, w szczególności zwłoce  

w płatności, Sprzedawca jest uprawniony do odebrania przedmiotu dostawy po 
pisemnym wezwaniu, a Kupujący jest zobowiązany do jego wydania. Przyjęcie  
z powrotem oraz zajęcie przedmiotu dostawy przez Sprzedawcę tylko wtedy oznacza 
odstąpienie od umowy, gdy Sprzedawca wyraźnie oświadczy to na piśmie. O zajęciu 
przedmiotu dostawy lub innych roszczeniach osób trzecich wobec przedmiotu dostawy 
Kupujący natychmiast powiadomi Sprzedawcę. 

9.3. Do momentu zapłaty całej należności Kupujący nie może przedmiotu dostawy zastawiać 
ani dokonywać przewłaszczenia na zabezpieczenie. W przypadku zajęcia, zarekwirowania 
lub innego rozporządzenia przedmiotem dostawy przez osoby trzecie jest on obowiązany 
o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę. 

 
 
10. Odpowiedzialność za wady dostawy. 

 
10.1. Kupujący zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki (ładunku) oraz 

jakość, ilość i asortyment dostarczonych towarów natychmiast po ich dostarczeniu 
(wydaniu) i dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym lub innym dowodzie 
wydania, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi (zgodnie z właściwymi przepisami 
przewozowymi) i Sprzedawcy (zgodnie z obowiązującymi u Sprzedawcy procedurami 
reklamacyjnymi), w formie pisemnej, ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie oraz 
umożliwić przedstawicielowi Sprzedawcy zbadanie, w niezwłocznym terminie, 
nienaruszonych towarów. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez ich 
zbadania lub nie zgłoszenie zastrzeżeń natychmiast po zbadaniu towarów będzie uważane 
za potwierdzenie, że towary zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i 
posiadają prawidłowe cechy i właściwości. 

10.2. Jeśli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest obiektywnie 
możliwe wykonanie natychmiastowej kontroli dostarczonego towaru, kontrola przy 
odbiorze powinna obejmować co najmniej list przewozowy, ilość i stan opakowań, dane 
dotyczące oznaczenia towaru na opakowaniu oraz szkody widoczne z zewnątrz. 
Natychmiast, kiedy stanie się to obiektywnie możliwe, najpóźniej jednak przy 
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rozpakowaniu towaru, zanim zostanie on wykorzystany, powinna być przeprowadzona 
szczegółowa, pełna kontrola towaru.  

10.3. W przypadkach, gdyby stwierdzenie wady przy odbiorze towarów albo w trakcie ich 
kontroli dokonywanej zgodnie z treścią punktów poprzedzających nie było możliwe  przy 
zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności, wówczas termin zgłoszenia reklamacji 
wynosi  siedem dni od dnia, w którym przy zachowaniu owej staranności zauważenie 
wady było możliwe. 

10.4. Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń  
z tytułu wad towarów lub niezgodności dostawy z zamówieniem lub jego potwierdzeniem 
- Kupujący zobowiązany jest dopełnić wszystkich formalności przewidzianych wyżej  
w punktach poprzedzających, w szczególności zgłosić Sprzedawcy stwierdzone 
nieprawidłowości natychmiast po ich stwierdzeniu, ale nie później niż w chwili, w której 
stosownie do postanowień powyższych stwierdzenie nieprawidłowości było możliwe. 

10.5. Za wady materiałów dostarczonych przez Kupującego Sprzedawca odpowiada tylko 
wtedy, jeżeli przy zachowaniu należytej staranności rozpoznanie wady było możliwe. 

10.6. Jeżeli dojdzie do opóźnienia w wysyłce bez winy Sprzedawcy, to odpowiedzialność za 
wady wygasa najpóźniej w ciągu 12 miesięcy po przejściu ryzyka. 

10.7. Przy produkcji według rysunków Kupującego Sprzedawca odpowiada tylko za wykonanie 
zgodne z rysunkiem. 

10.8. Wyłącza się stosowanie treści art. 556 i nn k.c., z wyjątkiem postanowień poniższych . 
10.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na przedmiocie sprzedaży, 

w szczególności, na skutek następujących przyczyn: nieodpowiednie lub niezgodne z 
przeznaczeniem zastosowanie, błędny montaż lub uruchomienie przez Kupującego lub 
osoby trzecie, naturalne zużycie, błędne lub niedbałe obchodzenie się, nieodpowiednie 
użytkowanie, oddziaływanie chemiczne, elektro-chemiczne lub elektryczne, błędne 
określenie przez Kupującego przeznaczenia towaru oraz wynikający z tego nieodpowiedni 
dobór towaru do jego potrzeb, kradzieży dóbr materialnych, z instalacji, których częścią 
składową są towary dostarczone przez Sprzedawcę, braków w towarze nie powodujących 
utraty jego użyteczności (np. brak loga producenta, różnica w kolorze towaru od 
prezentowanej w ofercie poglądowej na stronie internetowej Sprzedawcy, wykonanie 
części składowych towaru z innego stopu metalu niż dotychczasowe, etc.). 

10.10. W celu realizacji wszelkich uznanych przez Sprzedawcę za konieczne poprawek i dostaw 
zamiennych Kupujący w porozumieniu ze Sprzedawcą winien stworzyć mu możliwości i 
wyznaczyć konieczny do tego czas, w przeciwnym wypadku Sprzedawca jest zwolniony z 
odpowiedzialności za wady. 

10.11. W związku ze zmianami lub naprawami przedmiotu dostawy dokonanymi niefachowo i 
bez uprzedniej zgody Sprzedawcy przez Kupującego lub osoby trzecie, zniesieniu ulega 
odpowiedzialność Sprzedawcy za wynikające z tego skutki. 

10.12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie ani utracone korzyści. 
10.13. Wykluczenie odpowiedzialności nie dotyczy przypadków umyślnego uszkodzenia lub 

rażącego niedbalstwa Sprzedawcy lub jego pracowników, za których ponosi on 
odpowiedzialność. 

10.14. Powyższe nie dotyczy również przypadków, gdy przedmiotowi dostawy brak jest 
właściwości, które zostały wyraźnie przyrzeczone, jeżeli przyrzeczenie to miało na celu 
zabezpieczenie Kupującego przed szkodami, które nie powstały w samym przedmiocie 
dostawy. 
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11. Prawo Kupującego do odstąpienia od umowy. 
 

11.1. Kupujący może odstąpić od umowy jeżeli dla Sprzedawcy niemożliwe stanie się 
wykonanie całego świadczenia przed datą przejścia ryzyka. 

11.2. Kupujący może odstąpić od umowy również wtedy, gdy nie jest możliwe wykonanie 
części zamówienia lub też ma on uzasadniony interes przemawiający za odrzuceniem 
dostawy częściowej. Kupujący może jednak częściową dostawę przyjąć i odpowiednio 
zmniejszyć świadczenie wzajemne. 

11.3. Jeżeli dochodzi do zwłoki w świadczeniu, a Kupujący udzieli będącemu w zwłoce 
Sprzedawcy odpowiedni termin dodatkowy i oświadczy wyraźnie, że po upływie tego 
terminu odrzuca przyjęcie świadczenia oraz gdy termin dodatkowy nie zostanie 
dotrzymany, wówczas Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy. 

11.4. Jeżeli świadczenie Sprzedawcy staje się niemożliwe do spełnienia z winy Kupującego lub 
gdy Kupujący popadł w zwłokę w odbiorze, to jest on zobowiązany do wykonania 
świadczenia wzajemnego. 

11.5. Kupującemu przysługuje poza tym prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca 
spowoduje z własnej winy upłynięcie przyznanego mu odpowiedniego dodatkowego 
terminu dla dokonania naprawy lub dostawy zamiennej w odniesieniu do wad, za które 
ponosi odpowiedzialność w rozumieniu niniejszych Warunków. 

11.6. Prawo Kupującego do odstąpienia od umowy zostaje także zachowane w pozostałych 
przypadkach nieudanej naprawy lub nieskutecznej dostawy zamiennej. 

 
 
12. Prawo Sprzedawcy do odstąpienia od umowy. 

 
12.1. W przypadku zaistnienia nie przewidzianych wydarzeń, gdy te znacznie zmieniają 

ekonomiczne znaczenie lub treść świadczenia lub wywierają znaczący wpływ na 
działalność Sprzedawcy, jak i w przypadku późniejszego ujawnienia się niemożności 
wykonania zobowiązania - Strony odpowiednio dostosują postanowienia umowy. Jeżeli z 
ekonomicznego punktu widzenia nie będzie to zasadne, Sprzedawcy przysługuje prawo 
do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy. 

12.2. Odstąpienie, o którym mowa powyżej w pkt 12 ust. 12.1., nie daje Kupującemu podstaw 
do zgłaszania roszczeń o odszkodowanie. Jeżeli Sprzedawca chce skorzystać z prawa do 
odstąpienia od umowy, zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie powiadomić 
Kupującego także i wtedy, jeżeli najpierw uzgodniono z Kupującym przedłużenie terminu 
dostawy. 

12.3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki Kupującego w 
zapłacie faktury, przekraczającej 14 dni roboczych. 

 
 

13. Właściwość sądu. 
 
13.1. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązania wszelkich zaistniałych, na gruncie 

wykonywania niniejszych warunków sprzedaży, sporów w drodze wzajemnych negocjacji  
13.2. W przypadku braku możliwości dojścia do, satysfakcjonującego obie strony, 

porozumienia dla wszystkich sporów wynikających ze stosowania niniejszych Warunków 
właściwym miejscowo jest sąd siedziby Sprzedawcy. 
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14. Postanowienia końcowe. 
 
14.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami sprzedaży zastosowanie znajdą 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
14.2. Wszelkie informacje zawarte w niniejszych warunkach sprzedaży oraz uzyskane w 

związku z ich realizacją, stanowią tajemnicę Sprzedawcy i Kupującego – w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. 

zm.). Strony oraz osoby świadczące pracę na ich rzecz w jakiejkolwiek formie oraz osoby, 
przy pomocy, których strony wykonywać będą wzajemne obowiązki, zobligowane są do 
nie rozpowszechniania informacji o charakterze technicznym, technologicznym, 
organizacyjnym i handlowym, stanowiącym tajemnicę służbową pod rygorem 
odpowiedzialności cywilnej i karnej. 

14.3. Sprzedawca informuje Kupującego, iż posiada prawa ochronne do znaków towarowych.   
14.4. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych warunków okazało się 

nieważne lub nieskuteczne nie wpływa to na ważność ich treści. Nieważne lub 
nieskuteczne postanowienia zostają zastąpione przez postanowienia przepisów prawa 
najbardziej zbliżone w treści. 

14.5. Do każdej umowy sprzedaży, na mocy której Sprzedawca dokona na rzecz Kupującego 
sprzedaży jakichkolwiek towarów, znajdują zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki 
Sprzedaży i Dostawy (jeżeli Kupujący w jakiejkolwiek formie i kiedykolwiek został o nich 
poinformowany lub mógł się z łatwością zapoznać z ich treścią i jeżeli strony nie 
wyłączyły na piśmie stosowania tych – wszystkich lub niektórych – warunków) jak 
również – w zakresie nie unormowanych w treści niniejszych OWS i D - odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego i innych bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych. 

14.6. Niezależnie od treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy, umowa 
pomiędzy stronami może ulec odpowiedniej zmianie w wypadku wprowadzenia 
bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych, z których treści wynikać będą dodatkowe 
obowiązki stron. W szczególności Sprzedawca może powoływać się na wszelkie zmiany 
przepisów i okoliczności, które to zmiany mogą pociągać za sobą zmianę kosztów 
działalności lub obciążeń o charakterze publicznoprawnym, a co za tym idzie zmianę 
warunków złożonej przez sprzedawcę oferty albo już zawartej pomiędzy stronami lecz 
jeszcze nie wykonanej umowy. 

14.7. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych warunków sprzedaży, które nakładają na 
strony obowiązek stosowanie formy pisemnej dla oświadczeń składanych w związku z ich 
realizacją, wszelkie inne zawiadomienia oraz oświadczenia złożone przez strony, mogą 
być wysyłane przez strony pocztą elektroniczną lub doręczane osobiście, faksem, uznaną 
firmą kurierską bądź listem poleconym (za uiszczoną opłatą oraz potwierdzeniem 
odbioru, w przypadku faksu za potwierdzeniem transmisji). 


