OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
STOSOWANE PRZEZ
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OMEGA”
Łukasz Sosnowski Bogusław Stempień Sp. j.
W TRANSAKCJACH Z PRZEDSIĘBIORCAMI
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§1
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS, stosuje się do wszelkich umów
sprzedaży towarów zawieranych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OMEGA” Łukasz
Sosnowski Bogusław Stempień sp. j. z siedzibą 42 – 445 Szczekociny, ul. Żarnowiecka 18,
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod nr 0000303504,
dokumenty spółki złożono w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy –
KRS, NIP: 6492169770, REGON: 240242970, zwaną dalej Sprzedawcą, w których spółka ta
występuje w roli sprzedawcy.
Wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy lub w inny sposób podany
przez niego do publicznej wiadomości mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
Niniejsze OWS stosuje się wyłącznie do umów zawieranych z Kupującymi będącymi
przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
Dniem roboczym w rozumieniu niniejszych OWS jest każdy dzień niebędący sobotą, niedzielą, ani
innym dniem ustawowo wolnym od pracy.

§2
1. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym następuje w drodze wymiany oświadczeń
woli w formie pisemnej, faksu lub korespondencji elektronicznej (e-mailowej). Formy wymienione w
zdaniu poprzednim zastrzegane są pod rygorem nieważności. Wszelkie ustne oświadczenia i
zapewnienia stron są nieważne, jeśli nie zostały potwierdzone w sposób wyżej opisany.
2. Zamówienia Kupującego powinny wymieniać przynajmniej rodzaj i ilość towaru, termin i sposób
dostawy, jak również określenie dodatkowych, specjalnych wymogów lub szczególnego celu
przeznaczenia zamawianego towaru. Kupujący zobowiązany jest również do wskazania swego
numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym (jeśli został mu nadany), NIP oraz numeru REGON.
3. Umowa zostaje zawarta w chwili dojścia do porozumienia pomiędzy stronami co do wszystkich jej
elementów.
§3
1. Wszelkie ceny ujawnione na stronie internetowej Sprzedawcy nie są wiążące i stanowią jedynie
zaproszenie do zawarcia umowy. Wiążąca strony cena sprzedaży ustalana jest zgodnie z
postanowieniami § 2, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku niezależnych od Sprzedawcy zmian wysokości podatków i opłat mających wpływ na
wysokość ceny, powstałych w okresie pomiędzy zawarciem umowy a dostawą, Sprzedawca
zastrzega sobie prawo zmiany ceny w odpowiednim zakresie.
3. Jeżeli z uzgodnień pomiędzy Stronami nie wynika nic innego, Kupujący zobowiązany jest do
uregulowania ceny sprzedaży niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od
dnia zawarcia umowy. Przedpłacie Strony nadają znaczenie zaliczki.
4. Nieuiszczenie pełnej ceny sprzedaży w terminie wskazanym w ust. 3 powoduje rozwiązanie
umowy. Wpłacona zaliczka ulega zwrotowi w terminie 7 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy.
5. Datą zapłaty w przypadku przelewu bankowego jest data uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy.
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6. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny płatnej z odroczonym terminem płatności Sprzedawca
jest uprawniony do żądania odsetek w wysokości ustawowej.
7. Z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów
szczególnych niniejszych OWS jednostronne oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub
anulowaniu zamówienia nie wywołuje skutków. Rozwiązanie zawartej umowy może nastąpić
jedynie w drodze porozumienia stron.
§4
1. Jeżeli strony umówiły się na przyznanie Kupującemu kredytu kupieckiego, przekroczenie
ustalonego limitu kredytu powoduje łącznie:
1) natychmiastową wymagalność wszelkich dotychczasowych należności, choćby wcześniej
ustalony termin ich płatności jeszcze nie zapadł,
2) konieczność uiszczenia przedpłaty ceny odnośnie umów zawieranych po dniu przekroczenia
limitu,
3) uprawnienie Sprzedawcy do wstrzymania dostarczenia towaru, za który cena nie została
uiszczona.
2. Skutki przewidziane w ust. 1 powoduje również przekroczenie odroczonego terminu płatności ceny
odnośnie którejkolwiek z zawartych umów.
3. W przypadku, gdy po zawarciu umowy Sprzedawca poweźmie wiadomość o niewypłacalności
Kupującego lub o pogorszeniu się jego sytuacji finansowej w stopniu zagrażającym wywiązaniu się
przez Kupującego ze zobowiązań wobec Sprzedawcy, wszystkie zobowiązania Kupującego
względem Sprzedawcy stają się natychmiast wymagalne.
4. Opóźnienie przez Kupującego w zapłacie uprawnia Sprzedawcę do zaliczenia spóźnionej wpłaty w
pierwszej kolejności na zaległe należności uboczne.
§5
1. Zamówiony towar odbierany jest osobiście przez Kupującego lub dostarczany my przez
Sprzedawcę. Sprzedawca przy dostawie może posłużyć się podmiotami trzecimi, profesjonalnie
trudniącymi się usługami przewozu towarów.
2. W przypadku odbioru osobistego termin realizacji zamówienia uważa się za dotrzymany
w przypadku postawienia towaru do dyspozycji Kupującego w magazynie Sprzedawcy w ostatnim
dniu terminu od godziny 8.00.
3. Jeżeli Kupujący zobowiązany jest do odebrania towaru osobiście, nie uczynił tego w ostatnim dniu
terminu, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 0,5% ceny
sprzedaży za każdy dzień zwłoki w odbiorze towaru tytułem wyrównania szkody związanej z
kosztami przechowywania towaru przez Sprzedawcę.
4. Bez uszczerbku dla postanowień ust. 3 w przypadku zwłoki Kupującego w osobistym odebraniu
towaru Sprzedawca może skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 551 § 2 k.c.
5. Jeżeli nie ustalono nic innego, koszty dostarczenia towaru poza magazyn Sprzedawcy obciążają
Kupującego. Sprzedawca jest uprawniony do refakturowania kosztów transportu w ciężar
Kupującego. Na żądanie Kupującego Sprzedawca zobowiązany jest do wykazania wysokości
kosztów transportu.
6. Kupujący jest odpowiedzialny za natychmiastowy rozładunek dostarczonego towaru. W przypadku
nieuzasadnionej zwłoki w rozładunku Kupujący zobowiązany jest do wyrównania Sprzedawcy
ewentualnej szkody, w szczególności wynikającej z przestoju pojazdu i naliczenia dodatkowych
opłat z tego tytułu przez przewoźnika.
7. Jeżeli Kupujący odmówił odbioru dostarczonego mu towaru, zobowiązany jest odebrać go
osobiście z magazynu Sprzedawcy na własny koszt. W takim przypadku Kupujący zobowiązany
jest pokryć koszty wskazane w ust. 5, koszt transportu towaru do magazynu Sprzedawcy oraz
zapłacić karę umową, o której mowa w ust. 3.
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8. Strony uznają za dopuszczalny margines błędu wynoszącego 10% w zakresie ilości dostarczanego
towaru. Odchylenie to nie powoduje niezgodności towaru z umową, jednakże Kupujący
zobowiązany jest do zapłaty za towar w ilości rzeczywiście otrzymanej, w tym ewentualnie do
żądania zwrotu części nadpłaty. W przypadku odbioru towaru przez Kupującego zobowiązany jest
on przewidzieć maksymalne odchylenie ilości w górę w zakresie podstawionych środków
transportu.
§6
1. W przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika,
przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia następuje w momencie wydania towaru przewoźnikowi.
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 rozpoczęcia załadunku towaru w magazynach Sprzedawcy.
3. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego winna posiadać pisemne
pełnomocnictwo, o ile jej umocowanie nie wynika z wpisów w publicznie dostępnych rejestrach.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

3.
4.
5.

§7
Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość zamawianego materiału
odpowiadały jego potrzebom.
Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości
materiału, będzie on dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za
specjalne wymogi jakościowe.
Stosowne atesty i certyfikaty dołącza się, jeśli wymóg ten zostanie ustalony w umowie.
Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, by dokument atestu odnosił się do dostarczonego towaru,
nie kontroluje natomiast informacji w nich zawartych.
Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy poniesionych przez niego opłat za wydanie
atestu. Opłata będzie każdorazowo refakturowana w ciężar Kupującego.
§8
Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym
natychmiast po jego otrzymaniu.
Wszelkie wady ilościowe, w także wady jakościowe niebędące wadami ukrytymi, powinny być
stwierdzone – pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi – pisemnie na dokumencie WZ, liście
przewozowym lub podobnym dokumencie sporządzanym w związku z wydaniem towaru.
Adnotacje o wadach lub brakach Kupujący zobowiązany jest przedstawić Sprzedawcy lub
przewoźnikowi do potwierdzenia podpisem. Podpis Sprzedawcy lub przewoźnika ma to znaczenie,
że osoba podpisująca zapoznała się z treścią adnotacji o wadach i nie oznacza uznania reklamacji.
W przypadku odbioru w magazynach Sprzedawcy i stwierdzenia wad jakościowych załadunek
wadliwego towaru przez Kupującego powoduje uznanie, że mimo uszkodzeń towar w pełni
odpowiada treści zawartej umowy.
Ukryte wady fizyczne, których stwierdzenie mimo dokładnego zbadania towaru przy odbiorze nie
było możliwe, powinny być zgłaszane Sprzedawcy na piśmie niezwłocznie po ich stwierdzeniu pod
rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.
Kupujący zobowiązany jest najpóźniej w dniu roboczym następnym po dniu stwierdzenia wady
określić swe roszczenie z tytułu rękojmi (wymiana towaru, obniżenie ceny etc.). Oświadczenie
winno być złożone w formie, o której mowa w § 2 ust. 1. Oświadczenie to nie wiąże Sprzedawcy,
który może rozpatrzyć reklamację w sposób przewidziany przepisami Kodeksu cywilnego. Jeżeli
jednak oświadczenie Kupującego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jest konieczne do
zakończenia sprawy, a oświadczenia takiego brak, wyboru sposobu usunięcia wady dokonuje
Sprzedawca.
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6. W każdym przypadku Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie 2 miesięcy od dnia
odbioru towaru.
7. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie wad jakościowych, jeżeli towar został
poddany przetworzeniu lub zamontowaniu.
8. Kupujący ma obowiązek umożliwić Sprzedawcy oględziny reklamowanego towaru, w tym także
pobranie próbek i wykonania badań technicznych, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.
9. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
Termin ten liczony jest od dnia sporządzenia adnotacji, o której mowa w ust. 2 lub od dnia
otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 4.
10. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga oględzin towaru w zakładzie produkcyjnym lub magazynie
Kupującego lub istnieje konieczność powołania biegłego w celu rozstrzygnięcia kwestii spornych co
do jakości reklamowanego towaru, okres rozpatrzenia reklamacji może zostać przedłużony do 60
dni.
11. Jeżeli reklamacja jest zasadna, koszty ekspertyzy biegłego ponosi Sprzedawca. W przypadku
zgłoszenia bezzasadnej reklamacji koszty te poniesie Kupujący.
12. Złożenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za odebrany towar, choćby
był on objęty reklamacją.
13. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z realizacją roszczeń Kupującego z tytułu zasadnej
reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych należności.
14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rozładunku towaru u
Kupującego.
15. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru ograniczona jest do wartości reklamowanego
towaru określonej umową sprzedaży z Kupującym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za
szkody poniesione przez Kupującego w postaci utraconych korzyści, kar umownych czy innego
rodzaju szkód gospodarczych.
§9
Zakupiony towar nie podlega zwrotowi z wyjątkiem przypadków reklamacji uznanej na podstawie
przepisów o rękojmi lub zawarcia pomiędzy stronami stosownego porozumienia.
§ 10
Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany towar wyłącznie w zakresie blachy profilowanej
ocynkowanej powlekanej w pierwszym gatunku. Warunki gwarancji zawiera załącznik do niniejszych
OWS.
§ 11
1. Strony są zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej i wszelkich innych okoliczności, nad którymi strony
nie mają kontroli, takie jak konflikty pracownicze, restrykcje celne, walutowe i energetyczne,
powszechne niedobory towaru, nadzwyczajne decyzje władz oraz braki i opóźnienia realizacji
zamówień przez dostawców Sprzedawcy, wynikające z któregokolwiek z opisanych wyżej
powodów.
2. Strona, która będzie powoływać się na okoliczności wymienione w ust. 1 jest zobowiązana do
niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony o ich zaistnieniu i ustaniu pod rygorem
utraty uprawnienia.
§ 12
1. Zmiany niniejszych OWS nie mają wpływu na umowy pomiędzy stronami zawarte przed
dokonaniem zmian.
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2. Umowa pomiędzy stronami, w której postanowienia niniejszych OWS ulegają zmianie lub
wyłączeniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Odbiegające od niniejszych OWS regulaminy lub warunki handlowe Kupującego o podobnym
charakterze nie wiążą stron i zostają zniesione przez niniejsze OWS Sprzedawcy.
4. W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszych OWS pozostałe ich
postanowienia zachowują moc obowiązującą.
5. Każda ze stron zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia drugiej strony o każdorazowej
zmianie nazwy firmy, formy prawnej, siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń
korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia z użyciem danych dotychczasowych
uważane są za skuteczne.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami w związku z realizacją umowy, której treść
kształtują postanowienia niniejszych OWS, będą w miarę możliwości rozstrzygane na drodze
polubownej, a w ostateczności na drodze sądowej. W przypadku braku możliwości polubownego
załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby
Sprzedawcy.
7. W sprawach nieregulowanych w niniejszych OWS stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
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