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Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) 
obowiązujące w obrocie handlowym z Kamil Polikowski – Konsulting Vstal 

 
 

1. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Sprzedawcą jest Kamil Polikowski – 

Konsulting Vstal NIP: 5252139935, REGON: 
572074053, ul. Argentyńska, nr 5A, lok. 17, 
03-952 Warszawa („Sprzedawca”). 

1.2. Kupującym jest osoba fizyczna, prawna lub 
jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej („Nabywca”). 

1.3. Sprzedawca oraz Nabywca będą dalej zwani 
również „Stronami”, a każdy z nich z osobna 
„Stroną”. 

1.4. Przedmiotem sprzedaży są produkty oraz 
usługi świadczone przez Sprzedawcę 
(„Produkty”). 

1.5. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży 
(„OWS”) znoszą i zastępują wszelkie 
wcześniejsze porozumienia, ustne lub 
pisemne, z Nabywcą; warunki odmienne od 
zawartych w niniejszym dokumencie będą 
ważne wyłącznie po ich uprzednim 
pisemnym zatwierdzeniu przez 
Sprzedającego. 

1.6. OWS kierowane są do Nabywców i mają 
zastosowanie m.in. do wszystkich umów, w 
szczególności umów sprzedaży, dostawy, 
których przedmiotem są Produkty 
Sprzedającego, a także odnoszą się do 
wszystkich przyszłych umów między 
Sprzedającym i Nabywcą, nawet wtedy, 
jeżeli nie zostały jeszcze raz wyraźnie 
uzgodnione między Sprzedającym i 
Nabywcą. 

1.7. Niniejsze OWS obowiązują Strony bez 
zastrzeżeń od dni złożenia przez Nabywcę 
Zamówienia, a w przypadku jego braku, 
najpóźniej z chwilą odbioru Produktów przez 
Nabywcę lub zapłaty przez Nabywcę całości 
lub części ceny za Produkty. 

1.8. Warunki handlowe przedstawione przez 
Nabywcę nie są dla Sprzedającego wiążące, 
nawet gdy nie są one wyraźnie odrzucone. 
Zakup Produktów od Sprzedającego odbywa 
się na warunkach niniejszych OWS, chyba 
że Strony wyraźnie ustalą inaczej na piśmie. 

1.9. Nabywca niniejszym potwierdza, iż nabywa 
Produkty wyłącznie dla celów związanych 
bezpośrednio z prowadzoną przez niego 
działalnością gospodarczą. 

1.10. Nieważność lub nieskuteczność 
któregokolwiek z postanowień OWS nie 
narusza ważności i skuteczności 
pozostałych postanowień. 

 
2. PRODUKTY  
2.1. Produkty sprzedawane przez Sprzedającego 

są zgodne ze specyfikacją zawartą w 
katalogach Sprzedającego lub przez niego 
podawanych. Przesłanie katalogów lub 
dokumentacji technicznej przez 
Sprzedającego nie stanowi oferty w 
rozumieniu kodeksu cywilnego (Ustawa z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, (tj. 
Dz.U. 2017 poz. 459 ze zm.) („KC”). 

Produkty mogą podlegać modyfikacjom bez 
uprzedniego zawiadomienia ze strony 
Sprzedającego. Wymiary, rozmiary, ciężar, 
jakość i wszelkie inne dane zawarte w 
katalogach Sprzedającego lub dostarczonej 
przez niego dokumentacji technicznej są 
jedynie orientacyjne i nie stanowią obietnicy 
lub zobowiązania Sprzedającego. 

2.2. Przesłane przez Sprzedającego katalogi lub 
dokumentacje techniczne stanowią jedynie 
informacje handlowe („Informacje 
Handlowe”). 

2.3. Rysunki, zdjęcia, wymiary, opisy, parametry 
techniczne, użytkowe i inne dane dotyczące 
Produktów zawarte m.in. w informacjach 
powszechnie publikowanych lub 
przesyłanych Nabywcy: w prospektach, 
pismach technicznych, cennikach lub 
ofertach (o ile takie byłyby pisemnie złożone 
Nabywcy przez Sprzedającego) oraz 
należących do nich dokumentach są tylko w 
przybliżeniu miarodajne, to samo dotyczy 
danych o mocy (sprawności i 
funkcjonalności) urządzenia i zużywanej 
przezeń energii lub paliwa lub innego źródła 
energii. 

2.4. Sprzedający pozostawia sobie prawa 
własności i prawa autorskie dotyczące 
wszelkich kosztorysów, schematów i innych 
dokumentów. Stają się one wiążące tylko w 
przypadku ich pisemnego potwierdzenia 
przez Sprzedającego, wystawianego na 
pisemne żądanie Nabywcy. 

 
3. ZAMÓWIENIA, OFERTA 
3.1. Zamówienia na zakup Produktów (zwane 

dalej “Zamówieniami”) powinny być 
składane na piśmie (lub formie wiadomości 
e-mail) Sprzedającemu przez Nabywcę i/lub 
inną osobę umocowaną w tym celu przez 
Nabywcę.  

3.2. Bieg terminu ważności Zamówienia uznaje 
się za wstrzymany przez okres 30 dni od jego 
otrzymania przez Sprzedającego, jeżeli w 
tym terminie Sprzedający nie wyśle 
pisemnego (lub w formie wiadomości e-mail) 
zawiadomienia o jego odrzuceniu lub 
propozycji zmiany jednego lub kilku 
elementów wskazanych w Zamówieniu, 
Zamówienie uznaje się za przyjęte a umowa 
sprzedaży za zawartą. Zamówienie złożone 
przez Nabywcę z zastrzeżeniem 
odmiennego terminu lub z zastrzeżeniem 
możliwości jego odwołania na podstawie art. 
662 KC będzie uważane za nieważne i 
niewiążące Sprzedającego. Zamówienie 
uznaje się za przyjęte także w momencie 
rozpoczęcia jego realizacji przez 
Sprzedającego. W każdym przypadku 
Sprzedający zastrzega sobie prawo do 
przyjęcia bądź nie przyjęcia Zamówienia 
według swojego wyłącznego uznania. 
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3.3. Zamówienia na Produkty specjalne lub 
wykonywane na specjalne zamówienie 
powinny być sporządzanie na piśmie (lub w 
formie wiadomości e-mail) przez Nabywcę i 
w żadnym wypadku nie będą mogły być 
anulowane przez Nabywcę po ich 
zaakceptowaniu przez Sprzedającego. 

3.4. Wszelkie zalecenia Sprzedającego lub jego 
personelu, ustne lub na piśmie, dotyczące 
zastosowań Produktów mają charakter 
porady i są udzielane w dobrej wierze 
zgodnie z najlepszym stanem wiedzy na 
dany moment udzielenia porady. Są one 
niewiążące i nie stanowią podstawy do 
jakichkolwiek roszczeń ze strony Nabywcy. 
W szczególności nie zwalniają Nabywcy, 
działającego jako profesjonalista, od 
dokonania we własnym zakresie oceny 
technicznej i prawnej, czy kupowane 
Produkty są przydatne do przewidywanego 
celu zastosowania. 

3.5. Sprzedający zastrzega sobie prawa 
własności, prawa autorskie oraz inne prawa 
do dokumentów składających się na 
informację handlową (m.in. zdjęć, opisów). 
Mogą one być udostępnione przez Nabywcę 
osobom trzecim, tylko wtedy, jeżeli 
Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że są do 
tego przeznaczone. W innych wypadkach 
Nabywca każdorazowo zobowiązany jest 
uzyskać w tym celu wyraźną pisemną zgodę 
Sprzedającego. 

3.6. Oferta Sprzedającego jest wiążąca w okresie 
nie dłuższym niż 7 dni od daty jej złożenia 
Kupującemu drogą elektroniczną lub 
listownie, nawet jeśli na ofercie nie wskazano 
wyraźnie daty jej obowiązywania.  

3.7. Oferta złożona przez Sprzedającego może 
być modyfikowana przed wyraźnym jej 
przyjęciem przez Kupującego. Wszelkie 
uzupełnienia, zmiany lub zastrzeżenia 
dotyczące oferty muszą być przez 
Sprzedawcę potwierdzone na piśmie (lub  w 
formie wiadomość e-mail) pod rygorem 
nieważności. 

3.8. Jeżeli Nabywca otrzyma od Sprzedającego, 
z którym pozostaje w stałych stosunkach 
gospodarczych, wyraźnie oznaczoną ofertę 
zawarcia umowy w ramach swej działalności, 
brak niezwłocznej odpowiedzi przez 
Nabywcę poczytuje się za przyjęcie oferty. 

 
4. ZAPŁATA CENY 
4.1. Cena zostanie zapłacona w opisany poniżej 

sposób, w terminie określonym w 
Zamówieniu. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, 
płatność za Produkt dokonywana jest 
najpóźniej w chwili wydania Produktu 
Nabywcy. Nabywca zobowiązany jest 
przedstawić Sprzedającemu pisemne 
potwierdzenie wykonania przelewu. 

4.2. Cena może zostać zapłacona w drodze 
jednorazowej płatności lub w uzgodnionych 
przez Strony ratach, w sposób przewidziany 
w ust. 4.3, 4.4 i 4.5 OWS. 

4.3. Płatności powinny zostać dokonane przez 
Nabywcę przelewem na rachunek bankowy 

Sprzedawcy podany w Zamówieniu (lub na 
inny rachunek bankowy wskazany przez 
Sprzedawcę). W przypadku przekroczenia 
terminów zapłaty Kupujący ma obowiązek, 
bez dodatkowego wezwania, uiścić zaległą 
kwotę wraz z odsetkami za opóźnienie w 
wysokości odsetek ustawowych z tytułu 
opóźnienia w spełnieniu świadczenia 
pieniężnego zgodnie z art. 481 KC lub z 
przepisami innych aktów prawnych, które 
zastąpią przytoczone przepisy. Wszelkie 
wpłaty mogą być zaliczane w pierwszej 
kolejności na poczet odsetek z tytułu 
opóźnienia, a następnie na poczet 
najdawniej wymagalnych należności, 
niezależnie od dyspozycji Kupującego 
zawartej w tytule płatności. 

4.4. Całość Ceny (w sytuacji przewidzianej w ust 
4.2 OWS), lub poszczególne raty zostaną 
uznane za zapłacone w dacie uznania 
środków na rachunku bankowym 
Sprzedawcy w pełnej wysokości wynikającej 
z Zamówienia i niniejszych OWS. 

4.5. Zapłata należnego podatku od wartości 
dodanej (lub podatku o podobnym 
charakterze) zostanie dokonana w każdym 
przypadku w PLN. Podatek od wartości 
dodanej (lub podatek o podobnym 
charakterze) wykazany na fakturze 
wystawionej w walucie obcej zostanie 
przeliczony zgodnie z przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa. 

4.6. W braku odmiennie poczynionych ustaleń w 
Zamówieniu, Cena nie zawierają kosztów 
podatków, ceł, załadunku, wyładunku, 
opakowania; w przypadku odbioru 
Produktów własnymi środkami przez 
Nabywcę, Sprzedający naliczy Nabywcy 
koszty związane z przetwarzaniem 
Zamówienia, przygotowaniem materiałów 
(pakowanie i transport) oraz z 
udostępnieniem Produktów w punkcie 
odbioru. 

4.7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do 
zmiany Cen Produktów i poinformowania 
Nabywcy o tym fakcie z 1 dniowym 
wyprzedzeniem. Każda zmiana cen 
Produktów będzie mieć zastosowanie do 
Zamówień złożonych lub wysyłanych przez 
Nabywcę, z wyjątkiem tych, które zostały już 
zaakceptowane przez Sprzedającego 
poprzez pisemne (lub w formie wiadomości 
e-mail) potwierdzenie Zamówienia. 

4.8. Sprzedający ma prawo odsprzedania 
zamówionego i nieodebranego przez 
Nabywcę w ustalonym terminie Produktu 
innym klientom – w takim przypadku 
Nabywcy nie przysługują roszczenia 
odszkodowawcze wobec Sprzedającego. 

4.9. W przypadku opóźnień w płatnościach, 
całkowitych lub częściowych, Nabywca 
zostanie obciążony kosztami poniesionych 
na odzyskanie niezapłaconych w terminie 
kwot, co nie narusza prawa Sprzedającego 
do anulowania Zamówienia. Brak zapłaty 
jednej raty (o ile przewyższa ona ósmą część 
Ceny) powoduje automatycznie postawienie 
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całej należności w stan natychmiastowej 
wymagalności, co nie narusza prawa 
Sprzedającego do anulowania Zamówienia. 
W takim przypadku ewentualnie zapłacone 
przez Nabywcę raty przepadają na rzecz 
Sprzedającego tytułem odszkodowania, co 
nie pozbawia Sprzedającego prawa 
dochodzenia wyższego odszkodowania. 

4.10 Jeżeli Nabywca nie realizuje swoich 
zobowiązań względem Sprzedającego, w 
szczególności zobowiązań płatniczych, np. 
nie przestrzega warunków płatności, a także 
w razie wszczęcia postępowania 
zmierzającego do uregulowania zobowiązań 
Nabywcy (np. w przypadku złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości, likwidacji, 
postępowania egzekucyjnego lub 
postępowania zmierzającego do zapłaty 
wierzytelności z jakiegokolwiek tytułu) lub w 
razie niewykonania przez Nabywcę innych 
wymagalnych zobowiązań w stosunku do 
Sprzedającego, określonych m.in. w 
niniejszych OWS, Sprzedający jest 
uprawniony do powstrzymania się z 
wykonaniem swoich obowiązków względem 
Nabywcy, w szczególności wydania 
Produktów Nabywcy i uwarunkowania 
dalszej realizacji swoich zobowiązań 
względem Nabywcy od dokonania przez 
Nabywcę wedle wyboru Sprzedającego: 
płatności z góry, przedstawienia 
zabezpieczeń w formie wskazanej przez 
Sprzedającego lub wykonania innych 
zobowiązań wskazanych przez 
Sprzedającego. Jeżeli płatność z góry, 
zabezpieczenie lub inne zobowiązanie nie 
zostaną dokonane również po upływie 
wyznaczonego przez Sprzedającego 
terminu, będzie on uprawniony, w granicach 
dopuszczalnych prawem, do odstąpienia od 
umowy w odniesieniu do jeszcze nie 
wydanych Produktów lub nie wykonanych 
usług, z takim skutkiem, że wygasają 
wszystkie roszczenia Nabywcy z tytułu nie 
wydanych Produktów lub niewykonanych 
usług. W wyżej wymienionych przypadkach 
Sprzedający może także, zamiast lub obok 
odstąpienia od umowy, dochodzić roszczeń 
z tytułu zastrzeżenia własności zgodnie z 
ust. 5 OWS oraz dalej idącego 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 
Prawo odstąpienia od umowy może być 
wykonane w terminie 45 dni od dnia 
powstania uprawnienia do odstąpienia od 
umowy. 

 
5. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI I CESJA 

NALEŻNOŚCI 
5.1 Sprzedający zastrzega prawo własności 

Produktów do chwili uiszczenia przez 
Nabywcę całości Ceny wynikającej z umowy, 
uwzględniającej w szczególności cenę 
Produktów, należny podatek, koszty 
opakowania i transportu. 

5.2 Nabywca do dnia zapłaty całości Ceny, nie 
jest uprawniony do: (i) przetworzenia 
Produktów oraz (ii) sprzedaży Produktów w 

stanie niezmienionym lub przetworzonym na 
rzecz jakichkolwiek podmiotów trzecich bez 
pisemnej zgody Sprzedawcy. 

5.3 Produkty stanowiące przedmiot sprzedaży 
pozostają własnością Sprzedającego do 
chwili kompletnej i pełnej zapłaty Ceny przez 
Nabywcę. Nabywca zobowiązuje się do 
powiadomienia w odpowiednim czasie 
Sprzedającego o wszelkich czynnościach 
zajęcia, konfiskaty lub innych działaniach, o 
które wystąpiły osoby trzecie wobec 
Produktów, które Nabywca zakupił od 
Sprzedającego i których nie spłacił w całości. 
Nabywca powstrzyma się od podejmowania 
jakichkolwiek działań lub zachowań, 
mogących uniemożliwić Sprzedającemu 
identyfikację Produktów stanowiących 
własność tego ostatniego na skutek 
niniejszego zastrzeżenia własności. 

5.4 W przypadku opóźnienia Nabywcy z zapłatą 
ceny wynikającej z umowy za Produkty, 
Sprzedający jest uprawniony do żądania 
zwrotu wydanych Nabywcy Produktów oraz 
domagania się odpowiedniego 
wynagrodzenia m.in. za ich zużycie lub 
uszkodzenie. W takim wypadku Sprzedający 
ma również prawo odstąpić od umowy z 
Nabywcą co do nieopłaconych Produktów w 
drodze pisemnego oświadczenia. Prawo 
odstąpienia może być wykonane w terminie 
18 miesięcy od dnia powstania uprawnienia 
do odstąpienia od umowy. 
 

6. DOSTAWA  
6.1 Terminy dostaw są liczone w dniach 

roboczych. Terminy dostaw nie mogą być 
krótsze niż 15 dni od daty doręczenia 
Zamówienia na adres Sprzedającego (lub 
innej formie przewidzianej przez Strony). 
Analogicznie, w przypadku, gdy Zamówienie 
przewiduje zaliczkę, terminy płatności biegną 
od daty otrzymania zaliczki. 

6.2 O ile Strony nie postanowią inaczej, 
każdorazowo miejscem dostawy jest miejsce 
wskazane w przez Nabywcę w Zamówieniu.  

6.3 Terminy realizacji umowy: 
6.3.1 Termin realizacji umowy jest uważany 

za zachowany, jeżeli przed jego 
upływem świadczenie zostało 
zrealizowane. 

6.3.2 W przypadku, gdy Nabywca 
osobiście lub przy pomocy osoby 
trzeciej (m.in. spedytor, przewoźnik) 
odbiera Produkty od Sprzedającego, 
termin realizacji świadczenia jest 
uważany za zachowany w dniu, w 
którym Nabywcy została zgłoszona 
(np. telefonicznie, za pomocą e-
maila) gotowość odbioru Produktów 
w magazynie Sprzedającego. 

6.3.3 W przypadku kiedy Produkty mają 
być przesłane przez Sprzedającego 
do miejsca, które nie jest miejscem 
spełnienia świadczenia, poczytuje się 
w razie wątpliwości, że wydanie 
Produktów zostało dokonane z 
chwilą, gdy w celu ich dostarczenia 
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na miejsce przeznaczenia 
Sprzedający powierzył ją 
przewoźnikowi trudniącemu się 
przewozem tego rodzaju towarów. 

6.4 Koszty transportu Produktu do miejsca 
przeznaczenia obciążają Nabywcę lub 
odbiorcę Produktu działającego w imieniu 
Nabywcy, chyba że strony ustalą inaczej.  

6.5 Jeżeli Nabywca nie odbiera Produktów w 
przypadku określonym w ust. 6.3.2. OWS, 
Sprzedający może naliczyć opłatę Nabywcy 
– za ubezpieczenie i składowanie Produktów 
– począwszy od pierwszego dnia miesiąca 
kalendarzowego następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiło zgłoszenie 
przez Sprzedającego gotowości odbioru 
Produktów, do dnia ich odbioru. 

6.6 W przypadku gdyby Nabywca odmówił 
przyjęcia dostawy całości lub choćby części 
Produktów w miejscu ich przeznaczenia, 
Sprzedający będzie uprawniony, według 
swojego wyłącznego uznania, do żądania 
wykonania umowy sprzedaży lub 
rozwiązania jej, w całości lub części, z 
zastrzeżeniem postanowień ust. 7.3 OWS. 
Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność 
Sprzedającego z tytułu ryzyka i kosztów 
wynikających z lub dotyczących składowania 
Produktów. 

6.7 Sprzedający ma prawo odsprzedania, po 
uprzednio wyznaczonym terminie, 
zamówionych i nieodebranych przez 
Nabywcę w ustalonym terminie Produktów 
innym klientom. W takim przypadku 
Sprzedającego nie obowiązują terminy 
dotyczące wydania Produktów Nabywcy. 

6.8 W przypadku, gdy przesyłka nie może być 
zrealizowana z przyczyn leżących po stronie 
Nabywcy, Sprzedający będzie uprawniony 
do naliczania m.in. kosztów ubezpieczenia i 
składowania Produktów. 

6.9 W przypadku określonym w ust. 6.3.3 OWS, 
w razie nieobecności Nabywcy, przewoźnik 
przy pomocy którego Sprzedającego 
realizuje przesyłkę Produktów do Nabywcy, 
pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i 
kiedy Nabywca może osobiście odebrać 
Produkty. Termin odbioru Produktów przez 
Nabywcę wynosi 2 dni kalendarzowe liczone 
od dnia następnego po dniu pozostawienia 
awizo. Po upływie tego terminu, Sprzedający 
nalicza opłatę za składowanie i 
ubezpieczenie Produktów. Koszty 
składowania i ubezpieczenia Produktów 
określone będą w wysokości rzeczywiście 
poniesionych przez Sprzedającego 
nakładów, wynosić będą jednak nie mniej niż 
0,5% wartości Produktów wynikającej z 
faktur (rachunków) Sprzedającego, za każdy 
rozpoczęty miesiąc kalendarzowy. 

6.10 W przypadku określonym w ust. 6.3.3 OWS 
m.in. wybór spedytora lub przewoźnika, 
rodzaj transportu, drogi transportu, rodzaj i 
zakres potrzebnych środków ochronnych, 
opakowanie Produktów pozostaje w gestii 
Sprzedającego. Na koszt Nabywcy, 
przesyłka zostanie ubezpieczona przez 

Sprzedającego od ryzyka: kradzieży, 
stłuczenia, szkód powstałych podczas 
transportu, działania ognia i wody oraz 
innych podlegających ubezpieczeniu. 

6.11 Sprzedający, po wcześniejszym uzgodnieniu 
z Nabywcą, przewiduje możliwość realizacji 
Zamówienia w częściach (partiami / 
częściowa realizacja). 

6.12 Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia 
Produktów przechodzi na Nabywcę z chwilą 
jej przekazania Nabywcy, osobie, która 
działa w jego imieniu lub przewoźnikowi w 
miejscu spełnienia świadczenia. 

6.13 Nabywca przy odbiorze Produktów 
zobowiązany jest do dokonania 
wymaganych aktów staranności w zakresie 
sprawdzenia przesyłki, w szczególności 
Nabywca zobowiązany jest dokonać 
zgłoszenia wszelkich zastrzeżeń do 
widocznych szkód w przesyłce (np. 
uszkodzenie opakowania, ubytek lub 
uszkodzenie Produktów) przy jej odbiorze i 
dokonać wszelkich czynności niezbędnych 
do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika 
(m.in. wpisać uszkodzenia i ubytki do listu 
przewozowego) oraz skontaktować się 
natychmiast ze Sprzedającym. 
Niedokonanie powyższych aktów 
staranności w przepisanym terminie skutkuje 
uznaniem, że Produkty zostały przyjęte 
przez Nabywcę bez zastrzeżeń i może 
skutkować dodatkowo utratą uprawnień 
Nabywcy z tytułu gwarancji. 

6.14 Zmiany miejsca przeznaczenia, o których 
Nabywca powiadomi po przekazaniu 
Zamówienia, nie będą wiążące dla 
Sprzedającego, o ile nie zostaną przez niego 
pisemnie zaakceptowane. 

6.15 Niezależnie od ustaleń w zakresie warunków 
transportu, wyboru przewoźnika dokonuje 
Sprzedający. 

6.16 W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w 
stanie wywiązać się z terminów dostawy z 
powodu, na przykład, opóźnień lub braku 
dostaw ze strony własnych dostawców, 
przerwania lub zawieszenia transportu lub 
dostaw energii, niedostępności lub 
niewystarczającej ilości surowców, strajków 
lub sporów zbiorowych, jak również z 
powodu wszelkich innych niemożliwych do 
przewidzenia zdarzeń pozostających poza 
jego rozsądną kontrolą, uniemożliwiających 
normalną realizację Zamówienia (zwanymi 
dalej “Siłą Wyższą”), bieg terminów zostaje 
zawieszony od dnia powiadomienia 
Nabywcy o zaistniałej przeszkodzie. Po 
upływie 60 dni od powstania takiej 
przeszkody i dalszego jej istnienia każda ze 
Stron będzie mogła odstąpić od umowy na 
mocy zwykłego pisemnego powiadomieniem 
przesłanego drugiej Stronie i żadna ze Stron 
nie będzie mogła zgłaszać żadnych roszczeń 
wobec drugiej. W każdym razie Sprzedający 
nie będzie mógł zostać uznany za stronę 
niewywiązującą się z umowy lub 
odpowiedzialną wobec Nabywcy, jeżeli 
nieprzestrzeganie niniejszych Warunków 
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Ogólnych lub ewentualne opóźnienia w ich 
wykonaniu wynikają ze zdarzeń 
pozostających poza rozsądną kontrolą 
Sprzedającego, takich jak te powyżej 
wymienione tytułem przykładu. W przypadku 
niedotrzymania terminu realizacji umowy 
przez Sprzedającego, z przyczyn leżących 
po jego stronie, Nabywcy przysługuje prawo 
do wyznaczenia Sprzedającemu 
stosownego dodatkowego terminu, a po 
upływie tego terminu, prawo do 
wypowiedzenia umowy z zastrzeżeniem 
bezwzględnie obowiązujących przepisów w 
tym zakresie. Nabywcy, poza wyżej 
wskazanym prawem do wypowiedzenia 
Umowy, nie przysługują inne roszczenia, w 
szczególności roszczenie o odszkodowanie 
z tytułu zwłoki. 

 
7. PRZYJĘCIE PRODUKTÓW 
7.1. Nabywca przeprowadzi niezwłocznie i z 

należytą starannością kontrolę Produktów w 
chwili ich otrzymania, we własnej siedzibie, i 
bez zbędnych opóźnień (nie później niż w 
terminie 2 dni od dnia otrzymania Produktu) 
powiadomi Sprzedającego o wszelkich 
stwierdzonych brakach lub niezgodnościach 
(z zastrzeżenie ust. 7.3. OWS), z 
wyłączeniem tych które wynikają z klasy 
zamówionych Produktów. 

7.2. W przypadku braku dotrzymania przez 
Nabywcę terminu wskazanego w ust. 7.1. 
OWS, Nabywca pozbawiony jest prawa do 
powołania się na jakikolwiek braki lub 
niezgodności zamówionych Produktów. 

7.3. Z uwagi na fakt, że Produkty mogą być objęte 
gwarancją producenta, Strony wyłączają 
odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu: (i) 
rękojmi za wady Produktu i jego elementów 
(art. 558 § 1 KC) oraz (ii) niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania 
wynikającego z Umowy, w związku z wadami 
Produktu i jego elementów (wyłączenie 
odpowiedzialności Sprzedawcy nie dotyczy 
umyślności lub rażącego niedbalstwa). 

 
8. KARA UMOWNA 
8.1. W przypadku naruszenia Umowy przez 

Nabywcę polegającego na (i) odwołaniu 
Zamówienia przed upływem jego terminu lub 
(ii) nieodebranie Produktów lub (iii) 
przetworzenia lub sprzedaży na rzecz 
podmiotów trzecich Produktów pomimo 
braku zapłaty całości Ceny, Sprzedawca 
uprawniony jest do zatrzymania kwot już 
wpłaconych przez Nabywcę i do zażądania, 
tytułem kary umownej, kwoty w wysokości 
30% Ceny sprzedaży, co w żadnym 
przypadku nie wyklucza zastosowania 
wszelkich innych środków przewidzianych 
prawem ani dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego karę umowną.  

 
9. DANE OSOBOWE 
9.1. W myśl przepisów zawartych w ustawie z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1781) 
(„UODO”), Sprzedający, jako właściciel, 
informuje Nabywcę, że jego dane osobowe 
będą gromadzone i przetwarzane na 
nośnikach papierowych lub elektronicznych, 
zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób 
zapewniający ich bezpieczeństwo i 
poufność.  
Cel przetwarzania: Dane osobowe będą 
przetwarzane przez Sprzedającego, zgodnie 
z powyżej wskazanymi przepisami prawa, w 
następujących celach: 
9.1.1.  wywiązywanie się z zobowiązań i 

wykonywanie praw wynikających 
z niniejszych Warunków 
Ogólnych; 

9.1.2. przestrzeganie obowiązków 
prawnych w zakresie podatkowym 
lub księgowym (np. wystawianie 
faktur, prowadzenie ksiąg i 
zapisów księgowych);  

9.1.3. kontaktowania się z Nabywcą za 
pośrednictwem telefonu, poczty, 
poczty elektronicznej, sms-ów, 
mms-ów – dla przekazywania 
wiadomości reklamowych lub 
handlowych związanych z 
produktami i/lub usługami 
oferowanymi przez 
Sprzedającego lub z badaniami 
rynku. Przetwarzanie danych dla 
powyżej wskazanych celów 
wymaga zgody Nabywcy, 
wyrażonej w przypisie do 
niniejszej umowy. 

Sposób przetwarzania: Dane są konieczne, 
aby umożliwić Sprzedającemu prawidłowe 
wywiązywanie się z zobowiązań umownych i 
ustawowych. Przetwarzanie danych 
odbywać się będzie na nośnikach 
papierowych lub z wykorzystaniem narzędzi 
elektronicznych, w poszanowaniu 
obowiązującego prawa, a w każdym razie 
tak, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i 
poufność. Dane będą przetwarzane przez 
cały okres trwania stosunków umownych, a 
także po ich wygaśnięciu zgodnie z 
ustawowymi obowiązkami w zakresie 
przechowywania dokumentów podatkowych 
i księgowych. 
Zakres rozpowszechniania: Dane będą 
mogły być przekazywane dla powyżej 
wymienionych celów: (i) profesjonalistom i 
doradcom prawnym, podatkowym i 
księgowym; (ii) instytucjom kredytowym; (iii) 
dostawcom usług; (iv) spółkom ratingowym. 
Podmioty te będą przetwarzać dane w 
charakterze odrębnych administratorów 
danych w rozumieniu UODO, nie mając nic 
wspólnego z wcześniejszym ich 
przetwarzaniem dokonywanym przez 
Sprzedającego. Dane osobowe nie będą 
rozpowszechniane i będą mogły być 
dostępne dla pracowników Działu 
Administracyjnego, Marketingu oraz Działu 
Prawnego a także agentów Sprzedającego. 
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10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
10.1. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony 

potwierdzają, iż w przypadku odstąpienia od 
Umowy przez którąkolwiek ze Stron, 
Nabywcy nie przysługuje żadne 
odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tego 
tytułu (w tym zwrot kosztów zawarcia 
Umowy), na co Nabywca wyraża zgodę. 

10.2. Strony niniejszym wyłączają obowiązek 
zwrotu przez Sprzedawcę zadatku w 
podwójnej wysokości w sytuacji odstąpienia 
przez którąkolwiek ze Stron od Umowy. 

10.3. Nabywcę obowiązuje zakaz przenoszenia 
lub cesji praw i obowiązków wynikających z 
umowy sprzedaży bez uprzedniej pisemnej 
zgody Sprzedającego. W przypadku 
złamania zakazu, Sprzedający jest 
uprawniony do rozwiązania umowy ze 
skutkiem na dzień dokonania 

wypowiedzenia, z zastrzeżeniem możliwości 
dochodzenia odszkodowania. 

10.4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie OWS 
zostanie uznane za niewykonalne, nieważne 
lub nieskuteczne częściowo bądź w całości, 
nie będzie to miało wpływu na ważność 
pozostałych postanowień OWS. 

10.5. Prawem właściwym dla OWS (oraz 
wszelkich umów zawartych na podstawie 
OWS) jest prawo Polskie. 

10.6. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy 
Nabywcą a Sprzedającym, związane z 
niniejszymi OWS, Zamówieniami i zawartymi 
umowami sprzedaży poddawane będą 
wyłącznemu rozstrzygnięciu Sądu 
właściwego według siedziby Sprzedającego. 
Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo 
do występowania przeciwko Nabywcy przed 
sądami właściwymi dla siedziby Nabywcy. 

 
 

 


