OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DRIFTWOOD LIDIA PASTUSZKA AGATA PASTUSZKA S.C.
§ 1. DEFINICJE
1. Określenia: „OWS” „Warunki”, „Umowa” , „niniejsze Warunki” „niniejszym”, „poniżej”, „powyżej” oraz
inne użyte w podobnym kontekście oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
2. Określenie „Towar” „Rzecz” oznacza towar handlowy, którym handluje Sprzedający taki jak obrzeża
aluminiowe AluExcel, Alledge, obrzeża stalowe Borderline, legary tarasowe z tworzywa sztucznego, a
także inne akcesoria będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez Sprzedającego, a
produkowanych przez niezależnych producentów .
3. Określenie „Sprzedający” oznacza stronę Sprzedającą
Driftwood Lidia Pastuszka Agata Pastuszka S.C.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
NIP: 1251619401; REGON: 146468460.
4. Określenie „Kupujący” oznacza stronę Kupującą i oznacza dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny
(osobę prawną lub fizyczną) dokonująca zakupu rzeczy u Sprzedającego.
5. Określenie „Strona” lub „Strony” oznacza Stronę Sprzedającą i Kupującą łącznie.
6. Określenie „Termin płatności” - dzień, w którym należność za towar lub usługę staje się wymagalna do
zapłaty.
7. Określenie „Zamówienie” - wola zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona
osobiście, listownie, kurierem lub e–mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu,
ilość, dane Kupującego, niezbędne dane do wystawienia faktury VAT, dane teleadresowe do kontaktu,
sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.
8. Określenie „Potwierdzenie zamówienia” – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu
zamówienia do realizacji, złożone kupującemu po otrzymaniu zamówienia wraz z określeniem, ceny
towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków
dostawy/odbioru, warunków płatności oraz innych dodatkowych ustaleń.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej zwane OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży
Rzeczy i Towarów, których sprzedawcą jest Driftwood s.c. zwanym Sprzedającym.
2. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę w tym
również umów zawieranych w formie zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje
zakupu towaru.
3. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej na stronie internetowej
www.Driftwood.pl. Na życzenie klienta OWS może zostać przesłane drogą elektroniczną.
4. OWS są uregulowaniem umownym, wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów handlowych.
Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży,
wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
5. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży, wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie
uregulowanym w sposób odmienny, pozostałe warunki pozostają w mocy.
6. Zmienione ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo
przed postanowieniami OWS.
7. Podane poniżej Warunki dotyczą każdej transakcji sprzedaży i każdej dostawy Rzeczy dokonywanych
pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
8. Warunki niniejsze obowiązują Strony przy wszystkich kolejnych transakcjach, bez względu na ich
przedmiot.

9. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia warunków wymagają
pisemnej zgody Sprzedającego pod rygorem ich nieważności.
10. Warunki niezgodne z poniższymi postanowieniami nie wiążą Sprzedającego, nawet, jeżeli nie zostały w
sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedającego. Warunki takie wiążą Sprzedającego, o ile wyrazi on
pisemnie zgodę na odmienne uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron. Błędy i oczywiste
pomyłki nie są wiążące dla stron. W szczególności wyłączone jest akceptowanie jakichkolwiek
„Ogólnych Warunków Zakupów” Strony Kupującej, lub innych warunków lub dokumentów o
podobnym charakterze poprzez podpisanie przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia lub też
jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na te warunki.
11. Sprzedający oświadcza, że nie będzie realizował sprzedaży poza terytorium Polski.
§ 3. ZAWARCIE UMOWY ZAMÓWIENIA POTWIERDZENIA I WARUNKI
1. Katalogi, cenniki i inne informacje skierowane do klientów nie stanowią oferty.
2. Przedstawiciele handlowi Sprzedającego działają jedynie w granicach udzielonych im pełnomocnictw.
Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Przedstawicieli handlowych
przekraczające zakres udzielonego im pełnomocnictwa.
3. Bez względu na to, że Sprzedający mógł podać ofertę cenową lub szacunkową w formie ustnej lub
pisemnej, żadne Zlecenie nie wiąże Sprzedającego, dopóki nie zostanie potwierdzone na piśmie przez
Sprzedającego.
4. Niniejsze Warunki zawierają całość zobowiązań między Sprzedającym a Kupującym. W przypadku
jakiejkolwiek niezgodności między jakimkolwiek listem lub ofertą zawierającą lub odnoszącą się do
niniejszych Warunków, a jakimkolwiek Zamówieniem, listem lub formularzem kontaktowym
przesłanym przez Kupującego do Sprzedającego, bez względu na ich datę, pierwszeństwo mają
postanowienia niniejszych Warunków.
5. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich sprzedaży Sprzedającego i wszelkich zmian
niniejszych Warunków, a wszelkie oświadczenia dotyczące towarów i Usług nie będą miały żadnego
skutku, chyba że wyraźnie uzgodniono to w dokumencie Sprzedającego.
6. Proces zamówienia uruchamiany jest po otrzymaniu od Kupującego wpłaty zaliczki w wysokości 50%
wartości zamówienia określonej na podstawie przesłanej przez Sprzedającego faktury proforma drogą
elektroniczną.
Po wpłynięciu Rzeczy na magazyn Sprzedającego Sprzedający wystawia drugą fakturę proforma na
pozostałą część kwoty zamówienia. Rzeczy są wydawane z magazynu po zaksięgowaniu wpłaty całości
zapłaty za rzeczy na koncie Sprzedającego.
7. O ile nie wskazano inaczej, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzeczy w ciągu 3-4 tygodni od dnia
zaksięgowania pierwszej zaliczki na koncie Sprzedającego, jednak nie wcześniej niż w ciągu 1 tygodnia
od zaksięgowania kwoty rozliczenia końcowego na koncie Sprzedającego. Kupujący dokonuje wpłaty
zaliczek po uprzednim otrzymaniu proformy od Sprzedającego.
8. Terminy dostaw będą określane przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia
Kupującego lub ofercie Sprzedającego, jednak są one terminami szacunkowymi i niewiążącymi dla
Sprzedającego. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dokonywać dostaw w uzgodnionych
terminach, jednak dochowanie terminów dostawy uzależnione będzie od terminowego wywiązania się
z zobowiązań umownych przez Kupującego, w tym terminu przyjęcia oferty lub złożenia ważnego
zamówienia i podania niezbędnych informacji oraz terminowego wykonania zobowiązań
kontrahentów lub poddostawców Sprzedającego służących realizacji zobowiązań umownych podjętych
wobec Kupującego przez Sprzedającego.

Wszelkie zmiany wymagane przez Kupującego mogą spowodować przedłużenie terminu dostawy.
Wyroby/towary handlowe uznaje się za dostarczone terminowo, jeśli zostaną przekazane do
pierwszego przewoźnika albo, gdy zostaną zgłoszone, jako gotowe do wysyłki czy odbioru przed
upływem uzgodnionego terminu dostawy w magazynie Sprzedającego.
9. Z uwagi na fakt trwających rozmów na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej,
Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za związane z tym możliwe opóźnienia w
dostarczeniu rzeczy.
§ 4 ZAPŁATA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę określoną na fakturach pro-forma. Kupujący zobowiązuje się
uiścić ponadto podatek VAT według obowiązującej stawki. Zapłata nastąpi w formie 100% przedpłaty
przed wydaniem Towaru z magazynu Sprzedającego.
2. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny
zamówionych rzeczy, takie jak np. nałożenie cła, podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych
dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedający ma prawo do
odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny rzeczy, wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka
nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.
3. Zapłata ceny towarów i / lub usług przypada w terminie określonym na fakturze, standardowo 14 dni.
4. Żadne płatności nie będą uznawane za otrzymane, dopóki Sprzedający nie otrzyma rozliczonych
środków.
5. Wszelkie płatności należne Sprzedającemu z tytułu Umowy stają się wymagalne niezwłocznie po
rozwiązaniu niniejszej Umowy, pomimo wszelkich innych postanowień.
6. Kupujący nie będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty jakiejkolwiek kwoty należnej Sprzedającemu z
powodu jakiegokolwiek kwestionowanego roszczenia Kupującego w związku z Umową, ani też
Kupujący nie będzie uprawniony do potrącenia od kwoty należnej na podstawie Umowy
Sprzedającego jakiejkolwiek kwoty, która nie jest należna i wymagalna przez Sprzedającego lub w
stosunku do której Sprzedający kwestionuje odpowiedzialność, z wyłączeniem kar umownych.
7. Jeżeli Kupujący nie zapłaci Sprzedającemu należności zgodnie z Umową, Kupujący będzie zobowiązany
do zapłacenia odsetek na rzecz Sprzedawcy od tej kwoty, od terminu płatności o stawce równej
wartości odsetek ustawowych na dany rok przeliczone za każdy dzień zwłoki do momentu dokonania
płatności.
§ 5 OPIS TOWARÓW
1. Opis Towarów zostanie określony w ofercie Sprzedawcy.
2. Wszelkie dane, stwierdzenia, opisy, ilustracje, zdjęcia, rysunki, wagi lub inne kwestie zawarte w
katalogach, broszurach, cennikach lub materiałach reklamowych Sprzedającego nie są gwarantowane i
mają jedynie reprezentować ogólny obraz rzeczy Sprzedającego i nie mogą stanowić części umowy ani
nie mogą być traktowane jako gwarancja lub oświadczenie dotyczące rzeczy.
3. Jeśli Kupujący chce zamówić Towar zgodnie z określoną klasą lub specyfikacją, należy to zaznaczyć w
zamówieniu Kupującego i wszelkich załączonych rysunkach, ale w każdym przypadku Sprzedający
zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie bez powiadomienia Kupującego do zmiany lub
modyfikować danych szczegółowych wszelkich specyfikacji towarów lub materiałów użytych do ich
wytworzenia.

§ 6 ILOŚCI I CENY
1. Oferty Sprzedającego są ważne przez 60 dni od daty złożenia oferty i są prowizoryczne. Mogą ulec
zmianie przez odniesienie do wszelkich zmian cen surowców, jakichkolwiek przedmiotów, które
zostaną nabyte przez Sprzedającego od dostawców, stawki wynagrodzenia stron, inne koszty produkcji
i wszelkie inne okoliczności pozostające poza kontrolą Sprzedającego, które mają miejsce pomiędzy
datą oferty a złożeniem przez Kupującego jakiegokolwiek Zamówienia z tego tytułu.
2. Sprzedający jest uprawniony do dostosowania Ceny Kontraktowej rzeczy zarówno przed zawarciem
Umowy, jak i po jej zawarciu w przypadku jakiejkolwiek zmiany w kosztach ze strony Sprzedającego
polegającej na dostarczeniu części lub jakiejkolwiek jego części spowodowanej:
a. jakimkolwiek wzrostem kosztów materiałów lub usług wymaganych przez Sprzedającego do
realizacji Umowy lub
b. jakiegokolwiek wzrostu wynagrodzeń lub kosztów produkcji i wytwarzania lub innych kosztów
ogólnych lub z jakiegokolwiek innego powodu niezależnego od Sprzedającego w tym (ale bez
uszczerbku dla ogólności wyżej wymienionych) wahania kursów walutowych między walutami
pieniężnymi, działaniami jakiegokolwiek rządu lub jakiegokolwiek innego organu lub problemów
pracowniczych.
3. O ile nie określono inaczej, cena podana w ofercie Sprzedającego nie obejmuje podatku od wartości
dodanej, ubezpieczenia, opakowania, kosztu przewozu do zakontraktowanego miejsca dostawy kosztu
rozładunku i instalacji Towaru (co dla uniknięcia wątpliwości będzie na własne ryzyko i koszt
Kupującego).
4. Kupujący ma prawo zamówić próbki towaru. Próbki dostarczone Kupującemu będą płatne przez
Kupującego, chyba że zostaną zwrócone Sprzedającemu, na koszt Kupującego, w terminie 1 miesiąca
od daty wysyłki. W przypadkach, gdy Sprzedawca działa na podstawie nowego wzoru Towaru,
zmienionego wzoru Towaru, Sprzedający może zaproponować Kupującemu sprzedaż próbki Towaru do
zatwierdzenia przed uruchomieniem większości Zamówienia, które zostanie rozpoczęte dopiero po
otrzymaniu zatwierdzenia przez Kupującego nowego wzoru na piśmie.
§ 7 ODBIÓR RZECZY Z MAGAZYNU
1. Kupujący jest zobowiązany do odbioru rzeczy z magazynu kupującego własnym transportem.
2. Kupujący może skorzystać z możliwości zorganizowania transportu przez Sprzedającego rzeczy na
adres: określony w zamówieniu.
Rozładunek w miejscu dostawy na koszt i ryzyko Kupującego.
Koszty transportu ponosi Kupujący, chyba że ustalono inaczej.
3. Sprzedający oświadcza, że nie będzie organizował transportu poza terytorium Polski.
4. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające
z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem
niezależnym od Sprzedającego , np. operatorów logistycznych.
5. Kupujący zobowiązuje się do bardzo starannego zbadania Towaru w chwili jego odbioru pod względem
ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad.
Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja techniczna Towarów. Po zbadaniu Towaru
podpisany zostanie dokument jego przekazania Kupującemu. Podpisanie dokumentu przekazania
Kupującemu jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z zamówieniem
i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy bardzo starannym zbadaniu rzeczy podczas odbioru.
Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym punkcie i od skutków ich
niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.

6. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia rzeczy, Kupujący ma obowiązek sporządzić
protokół uszkodzenia w obecności przewoźnika, który dostarczył rzeczy i niezwłocznie powiadomić o
tym Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.
W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczy ze specyfikacją określoną w zamówieniu lub
wykryciem wad, Kupujący ma obowiązek sporządzić protokół niezgodności w obecności przewoźnika,
który dostarczył rzeczy a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 2 dni roboczych) zgłosić Sprzedającemu
zastrzeżenia.
§ 8 DOSTAWA PARTIAMI
1. W przypadku dostarczania rzeczy partiami, każda partia będzie uważana za sprzedaną na podstawie
odrębnej Umowy, a każda strona w odniesieniu do którejkolwiek z patii, będzie odpowiednio
odpowiedzialna i nie wpływa to na należyte wykonanie Umowy w odniesieniu do innych partii dostaw.
2. Jeżeli rzeczy mają być dostarczone partiami, Sprzedający będzie uprawniony do wystawienia faktury za
każdą kolejną dostawę, a płatność za wszystkie dostarczone rzeczy będzie należna. Niewywiązanie się
przez Kupującego z terminu płatności za daną partię rzeczy, z jakiejkolwiek przyczyny, uprawnia
Sprzedającego do wstrzymania zamówień i dostaw kolejnych partii na podstawie Umowy, bez
jakichkolwiek konsekwencji dla Sprzedającego.
§ 8 KOSZTY MAGAZYNOWANIA
Za nieodebranie Towaru w terminie wskazanym w korespondencji od Sprzedającego, jak również przy
opóźnieniu wpłaty za drugą fakturę proforma, będzie pobierana opłata w wysokości 5zł netto za paletę
(120cmx80cm) za każdy dzień kalendarzowy. Kupujący zobowiązany będzie do uiszczenia tej opłaty przed
wydaniem rzeczy z magazynu Sprzedającego.
§ 9 PRZEJECIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TOWAR
W momencie wydania rzeczy Kupującemu w magazynie Sprzedającego lub rozpoczęcia rozładunku z transportu
organizowanego przez Sprzedającego, na Kupującego przechodzi ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu
umowy.
§ 10 PARAMETRY TECHNICZNE TOWARÓW
1. Kupujący oświadcza, że znane są mu wszystkie parametry techniczne zamawianych Towarów i nie
wnosi do nich zastrzeżeń.
2. Sprzedający oświadcza, że Kupującemu przysługuje prawo zamówienia próbki rzeczy, przed zawarciem
umowy sprzedaży. Próbki dostarczone Kupującemu będą płatne przez Kupującego, chyba że zostaną
zwrócone Sprzedającemu, na koszt Kupującego, w terminie 1 miesiąca od daty wysyłki. W
przypadkach, gdy Sprzedawca działa na podstawie nowego wzoru Towaru, zmienionego wzoru
Towaru, Sprzedający może zaproponować Kupującemu sprzedaż próbki Towaru do zatwierdzenia
przed uruchomieniem większości Zamówienia, które zostanie rozpoczęte dopiero po otrzymaniu
zatwierdzenia przez Kupującego nowego wzoru na piśmie.

§ 11 SIŁA WYŻSZA
1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania lub opóźnione wykonanie w
przypadku, gdy jest ono wynikiem okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedającego (siła
wyższa). W szczególności dotyczy to takich wypadków, jak, ale nie ograniczając do: strajki lub inne
spory pracownicze, blokady, akty terrorystyczne, wybuchy, zamieszki, pożar, powódź, epidemia,
wojna, problemy związane z dostawą/transportem/produkcją, działania władz ustawodawczych bądź
wykonawczych oraz klęski żywiołowe.
2. W przypadku każdego z wyżej wymienionych przypadków niewykonania, realizacja stosownych części
umowy zostanie zawieszona na okres trwania danego niezawinionego niewykonania bez zobowiązań
ani odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z
powyższego.
3. Jeżeli zdarzenie siły wyższej trwa dłużej niż 3 kolejne miesiące, Sprzedający upoważniony będzie
odpowiednio do rozwiązania całości lub części umowy lub odstąpienia od poszczególnego zamówienia
bez żadnych zobowiązań wobec Kupującego.
§ 12 DOKUMENTY TOWARU
Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące sprzedawanych rzeczy.
§ 13 ODSTĄPIENIE KUPUJĄCEGO OD UMOWY
1. Poza przypadkami odstąpienia od umowy przewidzianymi przez kodeks cywilny strony mogą rozwiązać
umowę za porozumieniem.
2. W przypadku rozwiązania umowy Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia z powrotem niewadliwego
towaru będącego przedmiotem dostawy. Jeżeli jednak Sprzedający wyrazi zgodę na odstąpienie przez
Kupującego od umowy i przyjęcie z powrotem produktów będących przedmiotem zamówień, koszt
dostarczenia towaru, który ma być przyjęty z powrotem przez Sprzedającego ponosi Kupujący.
3. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zakupu zamówionych Towarów, odstąpienia przez
Kupującego od umowy lub odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z winy Kupującego,
Sprzedający ma prawo potrącić Kupującemu karę umowną w wysokości 35% ceny zamówienia brutto,
przy rozliczeniu wpłaconej zaliczki. Z chwilą rozwiązania umowy, wszystkie płatności należne od
Kupującego z tytułu umowy stają się natychmiast należne i wymagane.
§ 14 ODSTĄPIENIE SPRZEDAJACEGO OD UMOWY
1. Nie naruszając żadnych praw ani środków, jakie Sprzedający może posiadać na mocy Umowy lub z
mocy prawa, Sprzedający na podstawie pisemnego zawiadomienia Kupującego, może rozwiązać, ze
skutkiem natychmiastowym umowę lub jakąkolwiek jej część, bez jakichkolwiek zobowiązań, jeżeli:
2. kupujący naruszy którekolwiek postanowienia umowy,
3. wszczęte zostanie jakiekolwiek postępowanie, o likwidację lub zostanie złożony wniosek o upadłość
Kupującego, powołany zostanie powiernik przez Kupującego lub dokonany zostanie przelew na rzecz
wierzycieli Kupującego.
4. Z chwilą rozwiązania umowy, wszystkie płatności należne od Kupującego z tytułu umowy stają się
natychmiast należne i wymagane.
5. W przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia jakiejkolwiek Umowy, postanowienia, które
z uwagi na zamiar takiego postanowienia pozostaną w mocy po takim wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub
wygaśnięciu pozostają w mocy.

§ 15 ZWROTY
1.
2.
3.
4.
5.

Sprzedający nie przewiduje przyjmowania zwrotów rzeczy rozpakowanych z opakowań zbiorczych.
W przypadku zwrotu rzeczy powinny znajdować się w tym samym stanie co w dniu ich sprzedaży.
Sprzedający odmówi przyjęcia rzeczy uszkodzonych lub wadliwych.
Koszty dostawy zwracanych rzeczy do magazynu Sprzedającego ponosi Kupujący.
Sprzedający zastrzega sobie czas 2 dni roboczych na ocenę stanu technicznego zwracanych rzeczy w
magazynie.
6. W przypadku odmowy przyjęcia wadliwych rzeczy przez Sprzedającego, Kupujący zabierze wadliwe
rzeczy z magazynu Sprzedający na swój koszt w ciągu 5 dni roboczych. Po tym terminie, Sprzedający
może zezłomować wadliwe rzeczy na poczet kosztów ich magazynowania i przeładunków.
7. W przypadku uzgodnienia dłuższego przetrzymania wadliwych rzeczy na magazynie Sprzedającego
pobierane będą opłaty za dzień magazynowana określone w niniejszej umowie.
§ 16 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane rzeczy są przeznaczone do użytku i montażu tylko i wyłącznie
na terytorium Polski. Wszelka dalsza odsprzedaż, czy też montaż poza terytorium Polski zwalnia
Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności oraz możliwości występowania z jakimikolwiek
roszczeniami w szczególności, ale nie ograniczając do, gwarancji.
2. Za szkody, wyrządzone wskutek naruszenia obowiązków umownych oraz pozaumownych, Sprzedający
odpowiada wyłącznie wówczas, gdy są one wynikiem jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w granicach wartości towaru, tj. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł, bądź mógł ponieść Kupujący na skutek zakupienia towaru
wadliwego i jego wykorzystania bądź braku możliwości wykorzystania. Sprzedający nie jest
odpowiedzialny w żadnym przypadku, w jakimkolwiek czasie, za jakąkolwiek szkodę pośrednią lub
wynikłą stratę lub zniszczenie (włączając w to, lecz nie ograniczając się do tego, straty w zakresie
produkcji lub osiąganych zysków, utracone szanse biznesowe, utracony wizerunek, kary umowne),
powstałe z jakiejkolwiek przyczyny związanej z rzeczami, odniesione przez Kupującego lub jakąkolwiek
inna osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną z nim powiązaną jakimkolwiek tytułem
prawnym. W pozostałym zakresie odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do wysokości
ceny sprzedaży wskazanej na fakturze VAT i uiszczonej przez Kupującego.
4. Kupujący ma obowiązek starannie zbadać rzeczy podczas jego odbioru od przewoźnika. O wadach,
których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania towaru przy odbiorze, Kupujący ma
obowiązek powiadomić Sprzedającego o ich wykryciu niezwłocznie nie później niż do 5 dni od daty
odbioru towaru, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi. Po upływie wyżej wymienionego terminu
odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
§ 17 OGRANICZONA GWARANCJA
1. Sprzedawane Towary objęte są gwarancją producentów. Sprzedawca będzie wspomaga Kupującego w
przypadku konieczności obsługi reklamacji przez kontakt z producentem.
2. Naprawa Towaru będzie przez wymianę lub naprawę, według uznania producenta. Gwarancja dotyczy
jakiejkolwiek usterki w rzeczach, które w warunkach właściwego montażu, użytkowania i konserwacji
wynikają z wad produkcyjnych, konstrukcyjnych, materiałów Producenta lub z ich wykonania i pojawią
się nie później niż 12 miesięcy od daty dostawy.

3. Niezależnie od postanowień punktu 2, w przypadku roszczenia opisanego w punkcie 2, Sprzedający
zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wypłaty Kupującemu kwoty w pełnej wysokości
ceny zapłaconej przez Kupującego Sprzedającemu.
4. Gwarancja nie obejmuje zwrotu wcześniej poniesionych kosztów transportu, instalacji, ponownej
instalacji, szkód następczych, demontażu ani innych kosztów.
5. Gwarancja nie obejmuje:
a. wad, których przyczyną jest normalne zużycie,
b. wad, takich jak przebarwienia lub wydłużenia, które spowodowane są warunkami
atmosferycznymi, czy działaniem czynników trzecich.
c. produktów drugiego gatunku i wyprzedażowych,
d. zamówień specjalnych.
6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji wygasa automatycznie, jeżeli:
a. Kupujący nie zapłacił za wszystkie dostarczone rzeczy i / lub usługi świadczone w ramach
Umowy w terminie wymagalności lub w inny sposób narusza niniejszą lub jakąkolwiek umowę
zawartą ze Sprzedającym
b. Sprzedający lub jego pracownikom lub przedstawicielom odmawia się pełnego i bezpłatnego
prawa dostępu do rzekomo wadliwych rzeczy i / lub Usług lub Kupujący nie konserwował
właściwie Towarów:
c. wada lub awaria jest spowodowana umyślnym uszkodzeniem, zabrudzeniem, zaniedbaniem,
niewłaściwym użyciem, wypadkiem lub nienormalnych warunków pracy lub dalszego
użytkowania po ujawnieniu się wady lub
d. wada lub uszkodzenie spowodowane jest normalnym zużyciem lub
e. Kupujący nie zawiadomił Sprzedającego na piśmie w przypadku jakiejkolwiek wady lub
podejrzenia wady w ciągu 30 dni od momentu pozyskania informacji, czy też zaobserwowania
przez Kupującego.
f. jeżeli taka wada lub uszkodzenie wynika z niedokładnych lub niekompletnych informacji lub
szczegółów dostarczonych przez Kupującego lub z jakiejkolwiek wady lub niedokładności w
jakichkolwiek wzorach, wyposażeniu lub innej własności Kupującego.
§ 18 PRAWO WŁASNOŚCI
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający
jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych
należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania
oraz niezależnie od przejmowania ryzyka w czasie transportu i składowania.
2. W przypadku gdy Kupujący odsprzeda lub zainstaluje rzeczy u osób trzecich, jest zobowiązany do
uzyskania potwierdzenia na piśmie od tych osób (wysłane kopią do Sprzedającego), że strona trzecia
zapoznała się z zapisami tego paragrafu i uznaje prawa Sprzedającego tak jakby Umowa została
zawarta przez osobę trzecią ze Sprzedającym. Sprzedający będzie miał prawo podjęcia działań w celu
uzyskania od Kupującego należności określonych w umowie.
3. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego, lub
kiedy Kupujący ogłasza dobrowolną upadłość, czy bankructwo jest on zobowiązany oznaczyć towar w
sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego i składować go
osobno.

4. W przypadku zajęcia towaru, stanowiącego własność Sprzedającego, w toku postępowania
egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie
poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem
podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na
żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje, o tym gdzie są
przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.
§19 PRZELEW PRAW I POTRĄCENIE
1. Kupujący nie dokona przelewu żadnych swoich praw ani zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy
bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.
2. O ile Strony inaczej nie postanowią na piśmie, wyłączona zostaje możliwość potrącania przez
Kupującego, także w trybie art. 498 kc, jego wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy z
wierzytelnościami Sprzedającego oraz, z innymi wierzytelnościami, jakie Strony mogą mieć względem
siebie.
§20 ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO W PRACY
Obowiązkiem Kupującego jest podjęcie kroków niezbędnych do zapewnienia, że informacje dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy z dostarczonymi Towarami, zawarte w dokumentach Towaru dostarczonych przez
Sprzedającego w formie papierowej lub elektronicznej, zostaną udostępniane pracownikom, agentom lub każdej
osobie, której dostarcza je Kupujący. Niezależnie od informacji przedstawionych w przekazanych dokumentach,
wszelkie obowiązujące przepisy BHP pozostają w mocy i muszą być stosowane.
§21 WZORY, WŁASNOŚĆ KUPUJĄCEGO I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Prawa majątkowe i własnościowe do wszelkich dóbr niematerialnych, w tym intelektualnych, objętych
ochroną ustawy prawo własności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim, w szczególności
utworów chronionych prawem autorskim, patentów na wynalazki, wzorów użytkowych, znaków
towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia, nazw pochodzenia, projektów
racjonalizatorskich, informacji co do prawidłowego stosowania wynalazków, innych wiadomości i
doświadczeń o charakterze technicznym bezpośrednio nadające się do stosowania w działalności
gospodarczej i naukowej, informacji o charakterze organizacyjnym i innych, udostępnionych
Kupującemu przez Sprzedającego w wyniku wykonywania obowiązków niniejszej umowy, stanowią
własność Sprzedającego.
2. Własność Sprzedającego stanowią przedmioty, na których przekazane dobro zostało utrwalone,
Kupujący nie ma prawa do ich wykorzystania w innych celach, ani do ich kopiowania, powielania czy
udostępniania osobom trzecim aniżeli użytkowanie zakupionego towaru. Dokumenty te nie przenoszą
tytułu własności, ani nie implikują przyznania żadnej licencji. Rysunki oraz inne dokumenty pozostające
własnością Sprzedającego, mają być na żądanie Sprzedającego natychmiast zwrócone wraz z wszelkimi
wykonanymi z nich kopiami. Kupujący zobowiązuje się nie wykorzystywać do jakichkolwiek innych
celów, a także nie udostępniać ani nie przekazywać innym podmiotom jakichkolwiek elementów,
informacji oraz dokumentacji technicznej na podstawie, której zostały wykonane zamówione przez
Kupującego.

3. W przypadku, gdy rzeczy są dostarczane według specyfikacji, wzoru lub projektu Kupującego lub gdy
towary standardowe Sprzedawcy są zmieniane zgodnie z instrukcjami Kupującego:
Kupujący gwarantuje i ponosi pełną odpowiedzialność nie tylko za poprawność i przydatność
specyfikacji, wzoru lub projektu, ale również za to, że taka specyfikacja, wzór lub projekt nie naruszają
żadnych patentów, znaków towarowych, zastrzeżonego wzoru, praw autorskich ani żadnych innych
praw własności jakiejkolwiek strony trzeciej, a Kupujący zwalnia i zapewnia Sprzedającemu całkowitą
ochronę przed wszelkimi stratami, szkodami lub kosztami (w tym kosztami), które Sprzedającego może
ponieść w wyniku lub wraz z wykonaniem Umowy w związku z jakimkolwiek naruszeniem patentu,
znaku towarowy, zarejestrowanego wzoru, prawa autorskiego lub jakiekolwiek innego prawa własności,
a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy
wytworzone na specjalne zamówienie Kupującego, jeżeli okażą się one nieodpowiednie z
jakiegokolwiek powodu, do montażu lub użycia.
4. W zakresie, w jakim Sprzedawca wyraził pisemną zgodę na wykonanie wzorów, specjalnie dla
Kupującego, stają się własnością Kupującego, dopiero gdy są w pełni opłacone. Każda zamiana,
zamiana lub naprawa wzorców lub wyposażenia Kupującego zostanie opłacona przez Kupującego.
5. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek wzorów,
wyposażenia lub innych przedmiotów należących do własności Kupującego w czasie, gdy przebywają
one w pomieszczeniach Sprzedającego w wyniku niewystarczająco dobrego przechowywania lub
jakiegokolwiek nieautoryzowanego, szkodliwego działania lub niewykonania zobowiązania przez
jakiegokolwiek pracownika Sprzedającego lub w inny sposób, a Kupujący musi przez cały czas
zapewniać własne ubezpieczenie takiego sprzętu.
§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego na terytorium
Polski.
§ 23
W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub stało się nieważne, strony zastąpią
nieważne postanowienie umowy postanowieniem, które możliwie wiernie odzwierciedla wolę stron niniejszej
umowy.
§ 24 SPORY
Wszelkie spory, jakie wynikną z niniejszej umowy, strony będą w pierwszej kolejności starały się rozstrzygnąć
polubownie w wyniku porozumienia i negocjacji w dobrej wierze, w duchu wzajemnej współpracy. W
przeciwnym wypadku, sądem właściwym dla rozpatrywania niniejszych sporów będzie właściwy ze względu na
siedzibę Sprzedającego sąd powszechny. Żadne z postanowień niniejszego artykułu nie będzie interpretowane,
jako ograniczenie praw Sprzedającego lub Kupującego wynikających z odpowiednich przepisów prawa do
uzyskania postanowienia tymczasowego lub innych środków naprawczych lub do wszczęcia postępowania w
celu zabezpieczenia możliwości regresu wobec drugiej strony.
§ 25
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

