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1. Ogólne 

 

1.1 

Wszystkie dostawy oraz usługi wykonywane przez Dostawcę podlegają wyłącznie niniejszym Ogólnym 

Warunkom Sprzedaży i Dostaw. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie wyłącznie w transakcjach 

z przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują dla 

wszystkich dostaw, także wówczas, gdyby w poszczególnych przypadkach nie powołano się na nie w 

sposób wyraźny. 

 

1.2 

Odmienne od niniejszych ogólne warunki zakupu Zamawiającego, których zastosowanie niniejszym 

wyraźnie wyłączamy, nie mają mocy wiążącej, również w przypadku braku wyraźnego sprzeciwu z 

naszej strony. Dotyczy to również przypadku, w którym wiedząc o odmiennych warunkach 

Zamawiającego zrealizowaliśmy na Jego rzecz dostawę bez dodatkowych zastrzeżeń. Ogólne warunki 

Zamawiającego nie wiążą nas również wtedy, gdy - niezależnie od treści niniejszych Ogólnych 

Warunków - odbiegają od regulacji ustawowych. 

 

1.3 

Zmiany niniejszych Warunków Sprzedaży i Dostaw będą w ramach istniejących umów przekazywane 

Zamawiającemu w formie pisemnej. Obowiązują one jako przyjęte, jeżeli Zamawiający nie złoży 

Dostawcy pisemnego sprzeciwu w terminie  jednego miesiąca od dnia dostarczenia Zamawiającemu 

powiadomienia o zmianie.  

 

1.4 

O ile nie uzgodniono inaczej, Warunki Sprzedaży i Dostaw określone przez Dostawcę w ofercie są 

wiążące. Termin związania ofertą wynika z jej treści. Oferta może być przyjęta wyłącznie bez 

zastrzeżeń. Umowa dochodzi do skutku przez potwierdzenie przyjęcia zamówienia dokonane przez 

Dostawcę w formie pisemnej (faksem albo pocztą elektroniczną). Przy braku potwierdzenia w sposób 

opisany złożone zamówienie nie wiąże Dostawcy.  

 

1.5 

Niezależnie od procedury jaka poprzedzała zawarcie umowy, Dostawca zastrzega sobie prawo do 

odstąpienia od każdej zawartej umowy bez podania powodów, w terminie 3 dni roboczych od jej 

zawarcia. Odstąpienie w tym trybie jest uzasadnione w szczególności w przypadku niemożności 

wykonania przez Dostawcę umowy ze względu na następujące w krótkim czasie przyjęcie naszych ofert 

(którymi byliśmy związani przez dłuższy okres czasu) przez kilku Odbiorców. W przypadku skorzystania 



z prawa do odstąpienia, Odbiorcy nie przysługują w stosunku do nas jakiekolwiek roszczenia, w 

szczególności odszkodowawcze. 

 

 

2. Ceny 

 

2.1 

Ceny Dostawcy są cenami netto i obowiązują loco magazyn/zakład. Do ceny netto należy doliczyć 

podatek VAT w wysokości każdorazowo obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

Koszty opakowania, dostawy, ustawienia, uruchomienia oraz montażu, jak i ewentualne koszty 

ubezpieczenia będą naliczane odrębnie, o ile nie uzgodniono inaczej. 

 

2.2 

Ceny Dostawcy są cenami w złotych polskich. 

O ile wyjątkowo uzgodniono płatność w walucie obcej, ryzyko walutowe obciąża Zamawiającego. 

 

2.3 

Przy ogólnym wzroście cen surowców lub energii o więcej niż 10% przed rozpoczęciem produkcji towaru 

Dostawca jest uprawniony do podwyższenia ceny. Jeżeli wzrost ceny wyniesie więcej niż 10 % ceny 

pierwotnie ustalonej, Zamawiający jest uprawniony w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia o 

wzroście cen do odstąpienia od niespełnionej części umowy bez ponoszenia z tego tytułu kosztów.  

 

2.4 

O ile z punktu 2.3 nie wynika nic innego, uzgodnionymi cenami za dane zamówienie Dostawca jest 

związany przez okres 4 miesięcy od zawarcia umowy. Jeżeli w celu wykonania dostaw lub usług 

uzgodnione zostały dłuższe okresy czasu, Dostawca jest uprawniony do podwyższenia ceny w związku 

z wystąpieniem wzrostu kosztów materiału lub robocizny, odpowiednio do pierwotnie ustalonej ceny. 

Jeżeli wzrost ceny wyniesie więcej niż 10 % ceny pierwotnie ustalonej, Zamawiający jest uprawniony w 

terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia o wzroście cen do odstąpienia od niespełnionej części 

umowy bez ponoszenia z tego tytułu kosztów. 

 

 
3. Warunki płatności 

 

3.1 

Faktury wystawione przez Dostawcę są płatne w ciągu 30 dni od daty ich wystawienia w wysokości netto 

plus VAT, o ile co innego nie wynika z oferty.  

Zamawiający popada w opóźnienie, jeżeli nie dokonuje całości zapłaty w terminie. Od dnia popadnięcia 

Zamawiającego w opóźnienie Dostawca nalicza odsetki ustawowe. 

 



3.2 

Weksle i czeki są przyjmowane jedynie w indywidualnych wypadkach na podstawie wyraźnego 

uzgodnienia oraz jedynie do celów płatniczych z zastrzeżeniem przyjęcia przez Dostawcę. Przy 

płatności czekami nie ma prawa do skonta. Dyskonta i inne opłaty ponosi Klient i są one natychmiast 

wymagalne. 

 

3.3 

Jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą określonej płatności, wszystkie jego pozostałe zobowiązania 

wobec Dostawcy wynikające z łączących strony stosunków umownych stają się natychmiast 

wymagalne. 

 

3.4 

Prawo do dokonania potrącenia przysługuje Zamawiającemu wyłącznie w przypadku, gdy przysługująca 

mu wobec Dostawcy wierzytelność jest stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu lub została uznana 

przez Dostawcę na piśmie. Zamawiającemu nie przysługuje prawo dokonania potrącenia z 

wierzytelnością, którą nabył w drodze przelewu. Zamawiającemu nie przysługuje prawo wstrzymania 

płatności z jakiegokolwiek tytułu - w szczególności jeśli dostawa opóźnia się z powodu niedostarczenia 

przez Zamawiającego dokumentów/informacji, które zgodnie z umową winien dostarczyć.  

 

3.5 

Niezależnie od wskazań Zamawiającego, płatności zaliczane są w pierwszej kolejności na poczet 

najwcześniej wymagalnych wierzytelności, a w przypadku powstania dodatkowych kosztów i odsetek, 

płatności zaliczane są w pierwszej kolejności na poczet kosztów, odsetek a na końcu na poczet 

wierzytelności głównej. 

 

3.6       

W przypadku powzięcia wiadomości o okolicznościach mogących wskazywać na pogorszenie 

wypłacalności i/lub zdolności kredytowej Zamawiającego, w szczególności jeśli nie jest możliwa 

realizacja wystawionych przez niego weksli lub czeków, ubezpieczyciel transakcji odmówił przyznania 

lub kontynuowania ubezpieczenia sprzedaży na rzecz Zamawiającego lub zmniejszył wysokość limitu 

kredytowego, Zamawiający opóźnia się z realizacją płatności lub został w stosunku do niego złożony 

wniosek o ogłoszenie upadłości lub wniosek o otwarcie postępowania układowego, Dostawca może 

powstrzymać się z realizacją złożonych a niezrealizowanych zamówień lub uzależnić ich realizację od 

niezwłocznego przedłożenia we wskazanym przez nas terminie określonych przez nas (zarówno co do 

formy jak i treści) zabezpieczeń (np. gwarancja bankowa polskiego banku) lub zapłaty z góry (przedpłata 

w wysokości 100% ceny), a w przypadku nie uczynienia zadość wezwaniu Dostawcy, bez wyznaczania 

dalszego dodatkowego terminu, odstąpić od wszelkich lub niektórych umów i to według uznania 

Dostawcy w całości lub w części. Zamawiającemu nie przysługują z tego tytułu wobec Dostawcy 

jakiekolwiek roszczenia. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Zamawiający zwróci 

poniesione przez Dostawcę i udokumentowane nakłady. Nie narusza to prawa Dostawcy do 

dochodzenia dalej idących roszczeń odszkodowawczych.  



3.7 

Dostawca jest uprawniony do zbycia wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego, bez 

jego zgody. Na co Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 

4. Dostawy 

 

4.1 

Okresy i terminy dostaw są wiążące tylko wtedy, gdy zostały one przez Dostawcę pisemnie 

potwierdzone. Czas dostawy jest dochowany, gdy w ciągu uzgodnionych terminów Dostawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do wysyłki.  

 

4.2 

Określony termin dostawy rozpoczyna swój bieg dopiero w momencie, gdy Zamawiający przekaże 

wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania dostawy (w szczególności 

poda niezbędne dane techniczne zamawianego towaru, terminy dostaw, a w przypadku, gdy miejscem 

dostawy nie jest zakład Dostawcy- dokładne miejsce dostawy; godziny, w jakich dostawa może być 

zrealizowana; osobę upoważnioną do przyjęcia towaru; numer kontaktowy, pod którym przewoźnik 

będzie mógł poinformować o nieprzewidzianych przeszkodach w trakcie transportu mających wpływ na 

termin dostawy, itp.,) a jeśli uzgodniono płatności przed wykonaniem dostawy, gdy również dokona 

umówionych wpłat.  

   

4.3 

W przypadku wystąpienia siły wyższej albo innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych i 

niezawinionych przez Dostawcę okoliczności, takich jak np. nie zrealizowanie dostaw przez naszych 

dostawców, zakłócenia pracy naszego zakładu spowodowane przez ogień, wodę oraz inne okoliczności, 

awaria urządzeń produkcyjnych i maszyn, strajk i lokaut, niedobór materiałów, energii, brak możliwości 

transportu, działania organów państwowych, (nawet jeśli powyższe okoliczności wystąpią u naszych 

dostawców) – zastrzegamy sobie możliwość - o ile powyższe okoliczności powodują niezawinioną przez 

nas niemożność terminowego wykonania zobowiązania - przesunięcia terminu dostawy lub spełnienia 

świadczenia o okres trwania przeszkody oraz o odpowiedni okres niezbędny do wznowienia dostaw.  

Jeśli przesunięcie terminu wykonania zamówienia przekracza 3 miesiące, każdej ze stron przysługuje 

prawo do odstąpienia od umowy bez odszkodowania i kar umownych. Prawo do odstąpienia od umowy 

nie przysługuje Zamawiającemu jeżeli sam pozostaje w opóźnieniu z odbiorem towaru. Zamawiającemu 

nie przysługują z tego tytułu wobec nas jakiekolwiek roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze.  

Jeśli umowa przewidywała wykonanie zamówienia partiami lub częściami, odstąpienie od umowy 

dotyczyć może tylko opóźnionej partii lub części. 

 

4.4 

W przypadku niedochowania terminu dostawy z naszej winy Zamawiający, po bezskutecznym upływie 

dodatkowego terminu, uprawniony jest wyłącznie do odstąpienia od umowy oraz do żądania 



naprawienia szkody. Odszkodowanie obejmuje szkody typowe i możliwe do przewidzenia w chwili 

zawierania umowy, a jego wysokość wynosi maksymalnie 1% ceny przedmiotu dostawy za każdy pełny 

tydzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 5 % ceny przedmiotu dostawy. Prawo odstąpienia od umowy 

nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli sam pozostaje w opóźnieniu/zwłoce z odbiorem towaru. 

 

4.5 

Odbiór dostawy lub usługi, uzgodniony przy zawarciu umowy, ma  nastąpić u Dostawcy niezwłocznie po 

zgłoszeniu gotowości do odbioru. Koszty odbioru obciążają Zamawiającego. Jeżeli w ciągu dwóch 

tygodni po formalnym zgłoszeniu o gotowości do odbioru Zamawiający bezzasadnie nie przystąpi do 

odbioru, odbiór uważa się za przeprowadzony. 

 

4.6 

Dostawca zastrzega sobie możliwość zrealizowania zamówienia w  częściach, jeżeli dostawy częściowe 

są dla Zamawiającego możliwe do przyjęcia.  

 

4.7 

Jeżeli wysyłka i transport opóźni się z przyczyn, które leżą w obszarze ryzyka Zamawiającego, o więcej 

niż jeden miesiąc od zgłoszenia gotowości do wysyłki, Dostawca jest uprawniony do naliczenia 

Zamawiającemu za każdy rozpoczęty miesiąc opłatę za składowanie w wysokości  0,5% ceny 

przedmiotu dostawy, jednak nie więcej niżeli łącznie 5 % ceny przedmiotu dostawy. Po przekroczeniu 

5% ceny przedmiotu dostawy, Dostawca ma prawo sprzedać nieodebrany towar z wolnej ręki - 

uzyskaną cenę sprzedaży Dostawca zaliczy na poczet wierzytelności z tytułu zapłaty za nieodebrany 

towar.  Jeżeli wysyłka ze wskazanych wyżej powodów opóźni się o więcej niż trzy tygodnie, Dostawca 

ma prawo od umowy lub jej części odstąpić i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 20 % ceny 

przedmiotu umowy.  Dostawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej, w szczególności, gdy koszty składowania przewyższają 

wysokość tej kary umownej. 

 

4.8 

Warunki dostawy w odniesieniu do kosztów wysyłki oraz wszelkich ryzyk są warunkami EXW (EX Works 

Incoterms 2015). Od chwili wydania towaru Zamawiającemu lub przewoźnikowi, Dostawca nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń i braków w samym towarze, jak i jego opakowaniu. Jeżeli wysyłka 

opóźni się, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, przejście niebezpieczeństwa utraty lub 

uszkodzenia przedmiotu dostawy następuje z chwilą zaistnienia gotowości towaru do wysyłki. Transport 

oraz ubezpieczenie w transporcie zamówionych towarów odbywa się na koszt i ryzyko Zamawiającego. 

W wypadku gdy strony postanowią, iż dostawa odbędzie się na koszt Dostawcy, towar ubezpieczony 

będzie jedynie na wyraźne żądanie Zamawiającego i na jego koszt. 

 

 

 

 



5. Dostawy seryjne, zlecenia długoterminowe i na żądanie  

 

5.1 

O ile w umowach o dostawy seryjne i długoterminowe nie został wyraźnie uzgodniony okres ich 

obowiązywania, to umowy takie mogą zostać wypowiedziane przez każdą ze stron z zachowaniem 6-cio 

miesięcznego okresu wypowiedzenia biegnącego od początku miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym strona otrzymała wypowiedzenie.   

 

5.2 

Ceny kalkulowane są na podstawie zadeklarowanych - wiążących lub szacunkowych  ilości. Jeżeli nie 

zostały uzgodnione wiążące ilości, to kalkulacja kieruje się uzgodnionymi ilościami szacunkowymi. Jeżeli 

ilości zadeklarowane albo szacunkowe nie zostaną dotrzymane, Dostawca jest uprawniony cenę 

jednostkową jednostronnie podwyższyć. Podwyżka ceny dokonywana jest przy uwzględnieniu innych 

dostaw realizowanych przez Dostawcę o zbliżonych parametrach ilościowych. 

 

5.3 

Przy umowach seryjnych lub długoterminowych, o ile nie uzgodniono czegoś innego, co najmniej na trzy 

miesiące przed terminem dostawy muszą zostać podane przez Zamawiającego w żądaniu dostawy 

wiążące ilości. Koszty dodatkowe powstałe wskutek spóźnionych żądań dostawy albo późniejszych 

zmian żądania przez Zamawiającego odnośnie terminu lub ilości  obciążają Zamawiającego. Miarodajna 

do obliczenia kosztów dodatkowych jest przy tym kalkulacja Dostawcy. 

 

5.4 

Przy dostawach seryjnych odstępstwa zwiększenia albo zmniejszenia dostaw rzędu do 10% w stosunku 

do ilości zleconej są w związku ze specyfiką procesów odlewniczych dopuszczalne. Nie wiąże się z tym 

zmiana cen jednostkowych.  

 

 

6. Wymiary i ciężary  

Wygląd, wymiary oraz dane odnośnie ciężarów w katalogach Dostawcy, listach cenowych i ofertach oraz 

potwierdzeniach przyjęcia zlecenia stanowią jedynie dane przybliżone. Jeżeli za bazę obliczeń 

przyjmowany jest ciężar, miarodajny jest ciężar ustalony na wadze Dostawcy. 

 

 

7. Palety 

Opakowania zwrotne oraz palety (palety Euro) są paletami wymiennymi. Pozostają one własnością 

Dostawcy, do momentu dostarczenia Dostawcy palet równoważnych, w terminie nie późniejszym niżeli 

60 dni po wysyłce/odbiorze towaru. Po bezskutecznym upływie tego terminu Dostawca obciąży 

Zamawiającego opłatą za palety, wystawiając fakturę VAT. Do czasu uiszczenia należnej opłaty, palety 

pozostają własnością Dostawcy. 

 



8. Zastrzeżenie własności 

 

8.1 

Wszystkie dostawy i świadczenia realizowane przez Dostawcę są dokonywane z zastrzeżeniem prawa 

własności.  Dostawca zastrzega sobie własność wszystkich dostarczonych towarów do momentu zapłaty 

pełnej należności za dostarczony towar wraz z przypadającymi kosztami ubocznymi związanymi z 

przedmiotem dostawy. W przypadku zwłoki w płatnościach Zamawiającego, przekraczającej 60 dni, 

Dostawca jest uprawniony towar odebrać z powrotem, na koszt i ryzyko Zamawiającego. Wystąpienie z 

żądaniem zwrotu pozostaje bez wpływu na ważność zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na 

możliwość dochodzenia dalej idących roszczeń. Wystąpienie z takim roszczeniem jest równoznaczne z 

odstąpieniem od umowy jedynie wówczas, gdy takie oświadczenie zostanie przez Dostawcę złożone na 

piśmie. 

 

8.2 

Zamawiający jest zobowiązany na własny koszt ubezpieczyć własność zakupionego towaru przed 

ogniem, wodą,  kradzieżą, itp.  

 

8.3  

Zabrania się Zamawiającemu ustanawiania zastawu lub przywłaszczenia na zabezpieczenie towarów, 

co do których zastrzeżone zostało prawo własności. W przypadku zajęcia towaru lub dokonania innych 

rozporządzeń przez osoby trzecie, Zamawiający winien niezwłocznie poinformować Dostawcę o tym 

fakcie. Zamawiający zobowiązany jest również w takim przypadku do współdziałania przy dochodzeniu 

praw Dostawcy. Koszty związane z powyższymi działaniami ponosi Zamawiający.  

 

8.4  

Przetworzenie i zmianę towaru zastrzeżonego uważa się za dokonywane na rzecz Dostawcy. Jeżeli 

zastrzeżony towar został przerobiony, przetworzony lub pomieszany z innymi rzeczami, Dostawca 

zastrzega sobie prawo własności na rzeczy przetworzonej lub pomieszanej. W przypadku, gdy towar 

zastrzeżony zostanie połączony lub pomieszany z rzeczami nie będącymi własnością Dostawcy, 

Dostawca staje się współwłaścicielem nowo wytworzonej rzeczy w stosunku, jakiemu odpowiada 

wartość towaru zastrzeżonego do wartości rzeczy w chwili, w której nastąpiło połączenie lub 

pomieszanie z tą rzeczą. Towarem zastrzeżonym w znaczeniu niniejszych postanowień jest w tym 

przypadku udział we współwłasności. W przypadku pomieszania lub połączenia naszego towaru z 

innymi rzeczami ruchomymi w taki sposób, że stanie się on częścią składową innej rzeczy głównej 

stanowiącej własność Zamawiającego, Dostawca staje się współwłaścicielem tej rzeczy w odpowiednim 

stosunku. W wymienionych powyżej przypadkach Zamawiający już teraz przenosi niniejszym na nas 

prawo współwłasności rzeczy połączonych, pomieszanych lub przetworzonych, zobowiązując się 

jednocześnie do sprawowania nad nimi pieczy. Sprawowanie przez Zamawiającego pieczy nad 

rzeczami przetworzonymi, pomieszanymi lub połączonymi zastępuje wydanie tej rzeczy. Postanowienia 

dotyczące towaru zastrzeżonego stosuje się do rzeczy pomieszanych lub przetworzonych. 



8.5 

Zamawiający jest uprawniony do przetwarzania i odsprzedaży towaru zastrzeżonego, jednakże 

wyłącznie w ramach zwykłej działalności i na warunkach nie odbiegających od rynkowych, chyba, że 

popadł wobec Dostawcy w opóźnienie z płatnościami, wstrzymał dokonywanie płatności lub został 

złożony w stosunku do niego wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub sam złożył 

wniosek o otwarcie postępowania układowego. W przypadku odsprzedaży towaru przekazanego, 

Zamawiający, tytułem zabezpieczenia, przelewa na Dostawcę niniejszym wierzytelności, powstałe w 

wyniku odprzedaży towaru, w pełnej wysokości wraz ze wszelkimi prawami, a my niniejszym przelew ten 

przyjmujemy. W przypadku zbycia przez Zamawiającego towaru zastrzeżonego - po jego 

połączeniu/przetworzeniu - wraz z rzeczami nie stanowiącymi własności Zamawiającego, Zamawiający 

przelewa niniejszym na Dostawcę powstałe w wyniku zbycia wszelkie roszczenia i prawa uboczne do 

wysokości wartości towaru zastrzeżonego, a Dostawca niniejszym przelew ten przyjmuje. Pomimo 

przelewu wierzytelności, zgodnie z powyższymi postanowieniami, Zamawiający jest uprawniony i 

zobowiązany do ich dochodzenia. Nie narusza to praw Dostawcy do dochodzenia roszczeń - jednakże 

Dostawca zobowiązuje się nie korzystać z tego prawa tak długo, jak długo Zamawiający terminowo 

wywiązuje się wobec Dostawcy ze swoich płatniczych i innych zobowiązań. 

 

8.6 

Na żądanie Dostawcy, Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Dostawcę o wszystkich przelanych 

na Dostawcę wierzytelnościach oraz dłużnikach, przekazać wszelkie dane niezbędne w celu 

dochodzenia wierzytelności, wydać niezbędne do tego dokumenty i powiadomić dłużników o przelewie 

wierzytelności. Zamawiający zobowiązuje się przenieść na Dostawcę prawa, wynikające z weksli 

wystawionych przez dalszych nabywców. 

 

8.7 

W przypadku, gdy wartość zabezpieczeń przekroczy o ponad 20% wartość przysługujących Dostawcy 

wobec Zamawiającego wierzytelności, Dostawca zobowiązany będzie na Jego żądanie do zwolnienia 

zabezpieczenia w tej części, przy czym wybór zwalnianego zabezpieczenia należy do Dostawcy. 

 

8.8 

W przypadku, gdy za obopólnym porozumieniem rozliczenie salda zadłużenia Zamawiającego z tytułu 

zakupionego towaru nastąpi poprzez zwrot zakupionego towaru, podstawę rozliczeń stanowić będzie 

ustalona przez Dostawcę wartość rynkowa zakupionego towaru z dnia zwrotu. 

 

 

9. Odpowiedzialność za wady i rękojmia 

 

9.1 

Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi  za wady fizyczne lub prawne towarów będących 

przedmiotem umowy i istniejące już przed przejściem ryzyka na Zamawiającego lub wady powstałe z 

przyczyn tkwiących uprzednio w dostarczonym towarze. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z 



ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi tylko wówczas, gdy uczynił zadość obowiązkowi zbadania 

przedmiotu dostawy oraz obowiązkowi zawiadomienia nas o dostrzeżonych wadach, zgodnie z 

przepisami prawa i/lub niniejszymi Ogólnymi Warunkami.  Odpowiedzialność nie obejmuje wad, o 

których Zamawiający wiedział lub mógł się przy zachowaniu należytej staranności dowiedzieć w chwili 

wydania towaru. 

 

9.2 

Odpowiadamy wyłącznie za wadę towaru zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel 

wyraźnie w umowie oznaczony albo wynikający z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, 

o których istnieniu zapewniliśmy Zamawiającego, albo jeżeli rzecz została Zamawiającemu wydana w 

stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Miarodajny dla umownej zgodności dostarczonych 

produktów jest każdorazowy umownie ustalony opis produktów i ich docelowe zastosowanie w zawartej 

z Zamawiającym umowie. W granicach przyjętych w stosunkach handlowych dopuszcza się możliwość 

odstępstwa towaru od przedstawionych rycin, rysunków, miar, wag i pozostałych danych technicznych. 

Dostawy zwiększone lub zmniejszone w granicach do 10 % uważa się za zgodne z umową. Inne 

nieistotne zmiany towaru w odniesieniu do konstrukcji, kształtu i wykończenia, jak i podanych w opisie 

wartości i nieistotnych zmian parametrów wydajnościowych winny być zaakceptowane przez 

Zamawiającego, o ile towary te mogą być przez niego wykorzystane.  

 

9.3 

Jeżeli produkty są wykonywane i dostarczane według rysunków, specyfikacji, wzorów itd. 

Zamawiającego, to przejmuje on ryzyko przydatności dla przewidzianego docelowego przeznaczenia. 

Dostawca odpowiada wtedy tylko za zgodność produktu z przedstawionymi przez  Zamawiającego 

założeniami.  

Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za przydatność zamówionego towaru dla osiągnięcia  

zamierzonego przez Zamawiającego celu gospodarczego (rodzaj działalności gospodarczej, warunki 

użytkowania, itp.), wychodząc z założenia, że Zamawiający w sposób właściwy ocenił warunki 

eksploatacji towaru i w sposób równie właściwy zaprojektował konstrukcję/przekroje/itp.  

 

9.4 

Dostawca zbada przedstawianą przez Zamawiającego dokumentację projektową (specyfikacje, wzory, 

itp.) – w oparciu o którą ma wyprodukować towary - pod kątem jej ewentualnych wad, tylko jeżeli 

zobowiąże się do tego na mocy odrębnego porozumienia.  

 

9.5 

Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić dostarczony towar oraz zawiadomić nas na piśmie w terminie 

8 dni roboczych od chwili wydania towaru o widocznych oraz możliwych do wykrycia wadach. O wadach 

ukrytych lub nie dających się stwierdzić w trakcie prawidłowo przeprowadzonego badania Zamawiający 

powiadamia nas na piśmie w terminie 8 dni roboczych od dnia wykrycia wady. Niedochowanie 

powyższego terminu powoduje utratę uprawnień z tytułu rękojmi w stosunku do stwierdzonych wad. 

Podjęcie przez nas kontroli zgłoszonych wad lub działań mających na celu usunięcie wady nie wyklucza 



możliwości podniesienia przez nas zarzutu nieterminowego lub nieprawidłowego zgłoszenia wady. 

 

9.6  

Nie odpowiadamy w ramach rękojmi za uszkodzenia mechaniczne towarów, w tym uszkodzenia 

powstałe w transporcie. 

Nie ponosimy odpowiedzialności za wady i usterki powstałe w wyniku naturalnego zużycia, niedbałego 

postępowania, brakującej lub nieprzepisowej konserwacji, niewłaściwego przeznaczenia albo 

nieprawidłowego zastosowania, nieprzestrzegania podanych zaleceń/norm technicznych, dokonywania 

nieautoryzowanych zmian w dostarczonym, zainstalowanym i/lub użytkowanym towarze, niewłaściwego 

montażu przez Zamawiającego lub inne podmioty, niewłaściwego rozładunku i/lub składowania oraz 

zmiany warunków użytkowania towarów przez Zamawiającego (w tym także poprzez narażenie towarów 

na działanie warunków atmosferycznych i substancji chemicznych lub 

 na podstawie innych zdarzeń), spowodowanych przez okoliczności od Dostawcy niezależne, po 

przejściu ryzyka na Zamawiającego.   

 

9.7 

Reklamacje muszą następować pisemnie i precyzyjnie określać usterkę. Na żądanie Dostawcy 

Zamawiający jest zobowiązany reklamowane towary przesłać do Dostawcy w celu ich zbadania i 

stwierdzenia zasadności reklamacji. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, koszty transportu 

zwrotnego ponosi Dostawca.  

 

9.8 

W przypadku zasadnej reklamacji Dostawca według swojego uznania dokona nieodpłatnej naprawy lub 

wymiany wadliwego towaru (lub jego części). W przypadku naprawy/wymiany Dostawca ponosi 

wymagane w celu naprawy/wymiany koszty, zwłaszcza koszty: jak koszty transportu towaru i transportu 

powrotnego, o ile nie zwiększają się one z tego powodu, że towar został przeniesiony w inne miejsce niż 

miejsce dostawy. 

Jeśli Dostawca nie stwierdzi wadliwości towaru, wszelkie koszty związane z kontrolą towaru ponosi 

Zamawiający. 

 

9.9 

Usunięcie usterki lub wymiana towaru na nowy nastąpić powinno w czasie trzech tygodni od uznania 

reklamacji za zasadną. Okres ten nie obowiązuje, gdy w odosobnionym wypadku umownie uzgodniony 

został krótszy/dłuższy okres czasu albo gdy koniecznie wymagany jest inny okres, np. przypadkach 

pilnych, w których grożą niewspółmiernie wysokie szkody albo wystąpią zagrożenia bezpieczeństwa 

pracy lub też, gdy usterka jest szczególnie skomplikowana.  

Jeżeli naprawa/wymiana w ciągu tego okresu nie nastąpi, Zamawiający jest uprawniony żądać obniżenia 

ceny lub odstąpić od umowy (jej części) i żądać odszkodowania na zasadach ogólnych, po wyznaczeniu 

dodatkowego terminu na naprawę/wymianę (chyba że Dostawca jednoznacznie stwierdził, iż naprawa/ 

wymiana jest niemożliwa). W przypadku wad nieistotnych Zamawiającemu nie przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy lub do odmowy przyjęcia towaru. 



W przypadku bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od 

wad, Dostawca wezwie Zamawiającego do wystąpienia wobec niego w terminie 1 miesiąca z 

ewentualnymi dalszymi roszczeniami z tytułu rękojmi. Po bezskutecznym upływie tego terminu 

roszczenia z tytułu rękojmi wygasają. 

 

9.10 

W przypadku dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi, z którymi związany jest 

obowiązek wyznaczenia nam odpowiedniego terminu, termin uważa się za odpowiedni, jeśli wynosi on 

co najmniej 30 dni roboczych. Możemy odmówić usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, 

jeśli byłoby to związane z niewspółmiernie wysokimi kosztami. Jako niewspółmiernie wysokie należy 

uznać w szczególności koszty, które przekraczają 30% wartości rynkowej sprzedanego towaru. 

 

9.11 

Okres rękojmi wynosi rok od dnia odbioru towaru przez Zamawiającego. 

 

9.12 

Z roszczeniami z tytułu rękojmi może wystąpić bezpośrednio wobec Dostawcy tylko Zamawiający; 

roszczenia te nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 

 

9.13 

W przypadku udzielenia przez Dostawę gwarancji na sprzedawany towar, warunki takiej gwarancji 

określa odrębny dokument. W zakresie nieuregulowanym dokumencie gwarancji zastosowanie mają 

niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży. 

 

 

10. Odszkodowanie 

 

10.1 

O ile w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy nie postanowiono inaczej, Dostawca 

odpowiada wyłącznie za naruszenie istotnych obowiązków umownych, pozaumownych oraz 

ustawowych i to tylko w przypadku istnienia po jego stronie winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. 

Dotyczy to również naszych pełnomocników, przedstawicieli handlowych oraz osób, którym 

powierzyliśmy wykonanie tych obowiązków. Z uwzględnieniem poniższych granic odpowiadamy za 

wykazaną szkodę tylko w takim zakresie, w jakim wystąpienie i wysokość szkody - jako typowe 

następstwo naruszenia przez nas obowiązków - były przez nas możliwe do przewidzenia w momencie 

zawarcia umowy i niemożliwe do zapobieżenia/zmniejszenia przez Zamawiającego. 

 

10.2 

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za inne szkody, niż szkody powstałe na przedmiocie dostawy, 

odpowiedzialność ta jest ograniczona tylko do rzeczywiście poniesionej straty.  W szczególności nie 

ponosimy odpowiedzialności za utracone korzyści i inne szkody majątkowe Zamawiającego i jego 

kontrahentów, a także z tytułu culpa in contrahendo. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie 



dotyczy śmierci, uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia o ile taka odpowiedzialność wynika z 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą na 

innych zasadach niż na zasadzie winy, o ile takie wyłączenie jest prawnie dopuszczalne. 

 

10.3 

Wysokość odszkodowania nie może przewyższyć wartości zamówienia netto. 

 

10.4 

  Ciężar dowodu, iż wada powstała przed przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia lub wynikła z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej, spoczywa na 

Zamawiającym. 

 
 

11. Będące przedmiotem umowy urządzenia produkcyjne, elementy zalewane  

 

11.1 

Związane z przedmiotem umowy urządzenia produkcyjne jak modele, szablony, rdzennice, kokile, 

narzędzia odlewnicze, oprzyrządowanie oraz urządzenia kontrolne, które są dostarczane przez 

Zamawiającego, należy nam nieodpłatnie dostarczyć. Dostarczone przez Zamawiającego urządzenia 

produkcyjne możemy zmieniać, jeżeli będzie się to nam wydawało wymagane ze względów techniki 

odlewniczej, a przedmiot dostawy nie zostanie poprzez to  zmieniony. Jeżeli urządzenia produkcyjne ma 

wykonać Dostawca, to o ile nie uzgodniono inaczej, nie ponosimy odpowiedzialności za zgodność 

zamówionych przez Zamawiającego urządzeń produkcyjnych z specyfikacją umowną albo przekazanymi 

rysunkami i wzorami. 

 

11.2 

Koszty zmian, konserwacji oraz wymiany urządzeń produkcyjnych dostarczonych przez Zamawiającego, 

ponosi Zamawiający. Urządzenia produkcyjne będą przez Dostawcę użytkowane i przechowywane z 

należytą starannością. Dostawca nie jest zobowiązany do ubezpieczenia urządzeń produkcyjnych. 

Niepotrzebne urządzenia produkcyjne Zamawiającego Dostawca może na koszt i ryzyko 

Zamawiającego odesłać lub zniszczyć, gdy Zamawiający po wezwaniu do odebrania w stosownym 

czasie nie zareaguje. 

 

11.3 

Związane z przedmiotem umowy urządzenia produkcyjne, które na zlecenie Zamawiającego zostały 

wykonane przez Dostawcę albo przez niego pozyskane, pozostają - po rozliczeniu proporcjonalnych 

kosztów - własnością Dostawcy. Dostawca będzie je przechowywał przez okres trzech lat od ostatniego 

wykorzystania. Jeżeli Zamawiający w całości zapłaci za urządzenia produkcyjne, Dostawca przeniesie 

na Zamawiającego ich własność. 

 

11.4 

Jeżeli przy użyciu urządzenia produkcyjnego przeznaczonego tylko do jednorazowego zastosowania 



powstanie  towar wybrakowany, to Zamawiający zobowiązany jest albo dostarczyć ponownie urządzenie 

produkcyjne albo ponieść koszty urządzenia zastępczego.  

 

11.5 

Zalewane przez nas elementy muszą zostać dostarczone przez Zamawiającego dokładnie 

zwymiarowane i w nienagannym stanie. Jeżeli okaże się, że niektóre elementy są wadliwe/ nie nadają 

się do użytku, Zamawiający zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia elementów 

niewadliwych/zdatnych do użytku. 

 

 

12. Prawa własności przemysłowej 

 

12.1 

Zastrzegamy sobie prawo własności, prawa autorskie oraz prawa z patentu i wzoru użytkowego do 

rycin, rysunków, kalkulacji, obliczeń technicznych, opracowań o charakterze opiniodawczym oraz innych 

dokumentów, propozycji dotyczących formy i wykonywania elementów odlewanych, dostarczonych lub 

udostępnionych Zamawiającemu przy zawieraniu umowy. Przeznaczone są one jedynie do celów 

związanych z wykonaniem umowy i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub 

udostępniane osobom trzecim bez naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody. 

 

12.2 

W przypadku dostawy wykonanej zgodnie z wzorem, modelem lub wykresem dostarczonym przez 

Zamawiającego lub przy użyciu części dostarczonych przez Zamawiającego, Zamawiający zapewnia 

nienaruszalność praw przysługujących osobom trzecim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (prawa 

autorskie, prawa z wynalazku, itp.). O wszelkich znanych nam prawach przysługujących osobom trzecim 

i/lub zgłoszonych przez osoby trzecie, Zamawiający zostanie powiadomiony. W razie naruszenia praw 

osób trzecich Zamawiający zwolni Dostawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich oraz naprawi 

powstałą stąd szkodę. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie praw związanych z produkowanym 

lub dostarczanym towarem, Dostawca jest uprawniony do wstrzymania wszelkich prac do czasu 

wyjaśnienia sprawy pomiędzy Zamawiającym a osobą trzecią. W przypadku, gdy z powodu opóźnienia 

dalsze wykonanie zamówienia stanowiłoby nadmierną uciążliwość, Dostawca jest uprawniony także do 

odstąpienia od umowy. W powyższych przypadkach Zamawiającemu nie przysługują w stosunku do 

Dostawcy  żadne roszczenia. 

 

 

13. Postanowienia końcowe 

 

13.1 

Miejscem wykonania wszystkich usług z tytułu umów jest siedziba Dostawcy. 

 



13.2 

Prawem właściwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem Konwencji Narodów 

Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży. Sądem właściwym jest rzeczowo właściwy sąd 

powszechny według siedziby Dostawcy. Niezależnie od powyższego Dostawca jest uprawniony do 

pozwania Zamawiającego przed sądem miejsca jego siedziby/zamieszkania. 

 

13.3 

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków dostawy miałyby być lub stać się 

nieskuteczne nie narusza to skuteczność pozostałych. Strony są wtedy zobowiązane, w miejsce 

postanowieni nieskutecznego znaleźć postanowienie skuteczne, które byłoby najbliższe ich woli.  

 

13.4 

Wymagane do przeprowadzania procedur zakładowych dane będą przechowywane u nas w jednostce 

centralnej.  

 

 

Stan na dzień: kwiecień 2016 

 


