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§1 - Postanowienia ogólne 
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) obejmują dostawy towarów i wykonywane usługi (razem zwanymi dalej 
„Produktami”) świadczone przez firmę Sp. z o.o. (zwaną dalej Sprzedającym”). Warunki te stanowią podstawę roszczeń 
każdej ze stron. Klient (dalej zwany „Kupującym”) ma obowiązek stosować się do OWS zawierając transakcje ze 
Sprzedającym, chyba że dostarczy pisemną odmowę Sprzedającemu przed zawarciem transakcji. Sprzedający ma prawo do 
odmowy zawarcia transakcji jeśli Kupujący nie przyjmie warunków OWS. W przypadku częściowej bezskuteczności poniżej 
opisanych poszczególnych warunków OWS, pozostałe jego punkty pozostają 
wiążące. Odniesienie do OWS jest zawarte na każdej fakturze wystawianej przez Sprzedającego. 
§2 - Oferta 
I. Wszelka dokumentacja, np. cenniki, katalogi oraz materiały promocyjne udostępniane przez Sprzedającego w formie 
pisemnej lub na stronie internetowej firmy, a także niniejsze „Ogólne Warunki Sprzedaży” nie stanowią oferty w rozumieniu 
handlowym. 
II. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy również po pisemnym potwierdzeniu zamówienia, w 
przypadku uzyskania informacji o braku płynności finansowej Kupującego. 
III. Dane techniczne dotyczące wymiarów, wagi lub ilości podawane w ofertach mogą być wielkościami orientacyjnymi. 
Zazwyczaj są to dane podawane przez producenta, jeśli jest inaczej mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny i nie mogą 
być uznawane za podstawę w sprawach rozwiązywanych na drodze sądowej. 
§3 - Zamówienie 
I. Zamówienie złożone przez Kupującego powinno zawierać: nazwę Kupującego (dane do wystawienia Faktury VAT), 
przedmiot zamówienia (nazwę i numer katalogowy Produktu), liczbę sztuk Produktu o poszczególnych numerach 
katalogowych, cenę netto oraz brutto, miejsce dostawy, termin realizacji zamówienia, warunki płatności, potencjalne uwagi 
dodatkowe oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia zamówienia, a także numer oferty Sprzedającego - jeżeli Kupujący 
taką ofertę otrzymał. 
II. Zamówienie uważa się za wiążące dopiero po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia go do realizacji przez Sprzedającego. 
III. W razie rezygnacji przez Kupującego z odebrania zamówionego towaru, złożonej już po otrzymaniu potwierdzenia 
zamówienia od Sprzedającego, Sprzedający ma prawo domagać się rekompensaty za wszelkie poniesione koszty i straty 
powstałe na skutek rezygnacji Kupującego. 
IV. Jeśli Sprzedający składa Kupującemu ofertę sprzedaży Produktu, musi ona zostać zaakceptowana przez Kupującego w 
wyznaczonym w ofercie czasie, by była wiążąca dla Sprzedającego. W przypadku gdy termin ważności oferty nie został w 
niej wskazany, wynosi on pełnych 14 dni. 
V. W przypadku gdy dane w Zamówieniu nie pokrywają się z: aktualną ofertą, cennikiem, warunkami dostawy produktów 
przez Dostawców, terminami realizacji dostawy itd. – Sprzedający prześle potwierdzenie Zamówienia zawierające 
odpowiednio zmodyfikowane dane Zamówienia. Po zaakceptowaniu takiej modyfikacji Zamówienia przez Kupującego, nowe 
Zamówienie staje się podstawą do realizacji dostawy określonych w nim Produktów. 
§4 - Warunki realizacji Zamówień 
I. Data realizacji zamówienia jest data umowną. Sprzedający nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie z 
przyczyn niezależnych od siebie. W interesie obu stron leży szybka realizacja zamówienia, lecz Sprzedawca nie może być 
pociągnięty do odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach. 
II. Niezależnie od sposobu transportu oraz warunków dostawy, towar który opuścił magazyn Sprzedającego, przewożony 
jest zawsze na ryzyko Klienta. 
III. Kupujący przy odbiorze przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera, stanowi to 
podstawę do reklamacji niekompletnego towaru lub reklamacji uszkodzenia przesyłki przez przewoźnika. 
IV. Jeśli nie ustalono inaczej, miejscem dostawy Produktów sprzedawanych przez Sprzedającego jest magazyn w głównej 
siedzibie firmy. 
V. Sprzedający nie odpowiada za kary umowne płatne przez Kupującego na rzecz jego kontrahenta lub za inne roszczenia 
podnoszone przez kontrahenta wobec Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie Urządzeń. 
VI. Odstąpienie od umowy przez Kupującego z powodu opóźnienia dopuszczalne jest tylko za pisemną zgodą Sprzedającego. 
VII. Sprzedający ma prawo do anulowania zamówień Kupującego lub do przesunięcia terminu realizacji zamówień i nie 
ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnione dostarczenie Produktów spowodowane w całości lub częściowo 
okolicznościami leżącymi poza rozsądną kontrolą Sprzedającego, takimi jak m.in.: zamieszki, wojna, pożar, wymogi 
publiczne, strajk, spowolnienie, niedobór środków transportu, niedobór towarów, choroba lub wady w dostawie od 
dostawców, wypadki przy produkcji, kontroli lub niedoborów energii. W takich wypadkach Kupujący nie ma możliwości 
dochodzić odszkodowania lub innych roszczeń wobec Sprzedającego. 
§5 - Ceny 
I. Podawane przez Sprzedającego ceny cennikowe są cenami netto i nie uwzględniają kosztów transportu i opakowań. 
II. Ceny i warunki dostawy mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia, o ile nie zostały uprzednio zatwierdzone 
przez Sprzedającego w formie pisemnego potwierdzenia zamówienia. 
III. Ceny towarów podawane w walutach obcych przeliczane będą na Złote Polskie według kursu sprzedaży ING Banku 
Śląskiego danej waluty obowiązującego w dniu wystawienia faktury. 
§6 - Warunki płatności 
I. Płatność dokonywana jest na podstawie faktur wystawianych przez Sprzedającego w dniu sprzedaży towaru lub 
wykonania usługi. 
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II. Faktury na dwie pierwsze transakcje z danym Kupującym płatne są gotówką lub przelewem przed odebraniem towaru lub 
za pobraniem przy odbiorze towaru. Każda następna faktura może być płatna gotówką lub przelewem bankowym z 
terminem wyznaczonym oraz podanym na fakturze przez Sprzedającego. O sposobie płatności decyduje Sprzedający. 
III. Sprzedający zastrzega sobie prawo domagania się od Kupującego wszelkich gwarancji płatności jakie uzna za sposobne, a 
Kupujący zobowiązany jest do udzielenia Sprzedającemu takich gwarancji pod rygorem niezrealizowania transakcji. 
IV. Jeżeli formą płatności jest przelew, w jego tytule Kupujący zobowiązuje się napisać numer faktury wystawionej przez 
Sprzedającego do której odnosi się wpłata. 
V. W przypadku niezapłacenia należności w uzgodnionym, określonym na fakturze terminie, od niezapłaconych sum 
naliczane będą odsetki ustawowe. Sprzedający ma prawo dochodzić swoich należności wraz z odsetkami na drodze prawnej 
oraz przekazując je zewnętrznym firmom windykacyjnym. 
VI. Towar pozostaje własnością Sprzedającego, aż do czasu otrzymania za niego pełnej zapłaty w kwocie ustalonej na 
fakturze przez Sprzedającego.  
VII. Kupujący nie może dokonywać żadnych potrąceń od faktury związanych ze zgłoszoną reklamacją, roszczeniem 
wzajemnym lub z jakiejkolwiek innej przyczyny bez pisemnej zgody Sprzedającego. 
VIII. Kupujący nie może wstrzymywać płatności dla Sprzedającego lub dokonywać potrącenia jakiegokolwiek roszczenia 
wobec Sprzedającego. Chyba, że Sprzedający wyraził zgodę na takie potrącenie. 
IX. W przypadku braku dokładnych instrukcji, faktury za Produkty wystawiane będą na Kupującego. Wszystkie koszty 
poniesione wskutek tego przez Sprzedającego, włączając w to utratę zysku, będą refakturowane na Kupującego. 
§7 - Zwrot towaru 
I. Zwrot towaru może nastąpić jedynie po uprzedniej wcześniejszej zgodzie Sprzedającego. Pisemny wniosek w tej sprawie 
musi wpłynąć nie dalej niż 7 dni po otrzymaniu towaru. Sprzedający ma 7 dni na rozpatrzenie takiego wniosku oraz na 
określenie terminu oraz sposobu zwrotu towaru. 
II. Kupujący dostarcza zwracany towar na swoje ryzyko do Sprzedającego. 
III. Zwrot musi nastąpić w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. Zwracany towar musi być sprawny i nie może nosić 
śladów eksploatacji czy zużycia. Dodatkowo Kupujący ma obowiązek Sprzedającemu podać numer faktury dotyczącej 
zwracanych Produktów. 
IV. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy wypłacenia pieniędzy oraz przyjęcia zwracanego towaru jeżeli 
przynajmniej jeden z powyższych punktów nie zostanie spełniony. 
V. Sprzedający zobowiązuje się do wypłacenia ewentualnego zwrotu pieniędzy za zakupione towary w terminie 60 dni od 
daty ich zwrotu. 
§8 – Prawo intelektualne i przemysłowe 
I. Rysunki i dokumentacja techniczna przekazana Kupującemu pozostaje własnością Sprzedającego. Nie mogą być 
wykorzystywane, kopiowane, reprodukowane ani przekazywane stronie trzeciej bez zgody Sprzedającego, w jakimkolwiek 
innym celu poza przewidzianym w momencie przekazywania. 
II. Jeżeli Produkty w całości lub w części stanowią oprogramowanie Kupujący nabywa jedynie licencję na używanie 
oprogramowania dla celów używania Produktu. 
§9 - Reklamacje jakościowe i ilościowe 
I. Reklamacje, rozumiane jako braki jakościowe lub ilościowe zakupionych towarów Kupujący zobowiązany jest zgłaszać 
niezwłocznie Sprzedającemu na piśmie z podaniem pełnego raportu dotyczącego otrzymanej faktury, stanu opakowania w 
jakim znajduje się towar i jego cech które poddawane są wątpliwości lub ilości sztuk. 
II. Reklamacji nie uwzględnia się jeżeli Kupujący nie dotrzyma terminu 3 dni na dostarczenie reklamacji Sprzedającemu od 
daty otrzymania towaru. 
III. Nie dotyczy artykułów objętych gwarancją producenta. 
IV. W interesie Kupującego jest sprawdzić jakość i sprawność zakupionego towaru pod rygorem odmowy przyjęcia 
reklamacji z powodu niedotrzymania przez Kupującego terminów zawartych w §7. 
III. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji przez producenta danego wyrobu. Kupujący na swój koszt zwraca zakupiony 
przez siebie towar do Sprzedającego. Dla ostatecznego uznania lub odmowy roszczenia w ramach gwarancji wiążąca jest 
decyzja producenta towaru. 
IV. Przekroczenie terminu zapłaty za towar zakupiony przez Kupującego skutkuje utratą gwarancji przez Kupującego. 
§10 - Rozstrzyganie sporów 
I. Wszelkie spory wynikające z utrzymywania relacji między Kupującym, a Sprzedającym będą rozstrzygane na drodze 
sądowej zgodnie z obowiązującym prawem przez sądy właściwe dla siedziby Sprzedającego.  

 


