
OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE 

 
I. Informacje ogólne 

Ogólne warunki handlowe oraz Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: Ogólne 

Warunki Sprzedaży ) określają w wiążący sposób zasady sprzedaży i zakupu 

towarów (produktu ) między Kupującym i Sprzedającym, gdzie Sprzedającym 

jest: 
Atlas Copco Polska  Sp. z o.o.  numer NIP   5270011039,   z siedzibą: 
ul. Badylarska 25, 02-484, Warszawa, Polska.  
(dalej określanymi jako: Sprzedający, Kupujący lub strony umowy lub też strona 
trzecia). 

Postanowienia różniące się od Ogólnych Warunków Sprzedaży są obowiązujące  
i nadrzędne jedynie wtedy, gdy są wyraźnie ujęte w formie pisemnej w umowie 
zakupu lub innej umowie i potwierdzone na piśmie przez Sprzedającego. 

Sprzęt, produkty, części zamienne, usługi napraw i wynajmu sprzedawane lub 
świadczone przez Sprzedającego na rzecz Kupującego na podstawie zawartej 
umowy zakupu lub innej umowy nazywane są Produktem w rozumieniu Ogólnych 
Warunków Sprzedaży. 

I. Zawieranie umowy zakupu lub innej umowy 

Kupujący składa wstępnie wiążący dokument dotyczący dostawy danego 

produktu w formie pisemnego zamówienia zakupu w którym podaje numeryczny 

kod z pisemnej oferty złożonej przez Sprzedającego. 

Wiążące zobowiązanie powstaje z chwilą zawarcia umowy zakupu lub innej 
umowy lub też akceptacji zamówienia zakupu złożonego przez Kupującego w 
którym Kupujący podaje konkretny kod numeryczny z oferty Sprzedającego lub 
też akceptacji zamówienia przetworzonego przez Sprzedającego na podstawie 
zamówienia zakupu złożonego przez Kupującego. 

Umowę zakupu lub inną umowę uważa się za zawartą również w przypadku, gdy 
Sprzedający na podstawie zamówienia zakupu złożonego przez Kupującego 
dostarczył Produkt, a Kupujący odebrał go w udokumentowany sposób. 

Zamówienia są realizowane w zależności od dostępności produktów lub 
personelu koniecznego do wykonania żądanych usług i potwierdzenia 
zamówienia przez prawnego przedstawiciela Sprzedającego. Zgoda ustna w 
odniesieniu do zamówienia musi zostać potwierdzona w formie pisemnej, w 
przypadku braku takiej pisemnej zgody zamówienie nie jest uważane za 
potwierdzone. 

 
II. Cena zakupu 

Wszystkie ceny zamieszczone w cenniku lub innych materiałach Sprzedawcy są 

wyłącznie cenami orientacyjnymi i w związku z tym Sprzedawca nie jest zobowiązany 

do sprzedaży lub wypożyczania produktów po tych cenach. 

Cena zakupu lub inna cena jest określana w umowie zawieranej przez strony i nie 

może zostać zmieniona bez pisemnej zgody obu stron. 

Dla celów umowy zakupu lub innej umowy przyjmuje się wyłącznie ceny zawarte w 
konkretnym pisemnym Potwierdzeniu zamówienia zakupu złożonego przez 
Kupującego, które zwykle zawiera szczegóły dotyczące określonej transakcji, a 
zwłaszcza datę zamówienia zakupu, numer zamówienia zakupu, techniczną 
specyfikację produktu (jego opis i numer zamówieniowy ), cenę i warunki płatności, 
ilość oraz datę dostawy. 

Strony umowy uzgadniają, że Potwierdzenie zamówienia zakupu lub zamówienie 
zakupu złożone przez Kupującego zawierające numeryczny kod oferty Sprzedającego 
stanowi wystarczający przedmiot konkretnej umowy zakupu lub innej umowy, 
podczas gdy wszystkie kwestie tam nie uregulowane będą rozstrzygane przy pomocy 
tych Ogólnych Warunków Sprzedaży. 

Cena zakupu lub inna cena nie zawiera kosztów transport Produktu do 

Kupującego, o ile nie zostało to uzgodnione inaczej. 

Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia uzgodnionej ceny na podstawie faktury 
wystawionej przez Sprzedającego przelewem bankowym na numer konta 
Sprzedającego w tej samej walucie w której została wystawiona faktura 
Sprzedającego.  Płatność uznana jest za dokonaną w momencie wpływu ceny zakupu w 
pełnej wysokości na konto Sprzedającego. Sprzedający ma prawo do fakturowania 
również częściowych dostaw produktu o ile istnieje takie uzgodnienie między Sprzedającym 
i Kupującym. 

Koszt transgranicznych usług bankowych jak również wszystkie opłaty swojego 
(wysyłającego płatność ) banku, koszt ubezpieczenia wysyłki, opłaty celne i inne 
opłaty jak również związane z tym ryzyka ponosi Kupujący o ile odpowiednie przepisy 
nie mówią inaczej. 

Jeżeli nie ma innych uzgodnień, to cenę zakupu lub inną cenę należy zapłacić 

w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia odpowiedniej faktury 

przez Sprzedającego. Sprzedający jest upoważniony do wystawienia faktury 
nie wcześniej niż w dniu określonym w umowie lub w dniu gdy produkt 

zostanie przekazany do dyspozycji Kupującego lub też gdy produkt zostanie 

przekazany umownemu przewoźnikowi Sprzedającego w celu dostarczenia 

do miejsca przeznaczenia. 

Kupujący nie jest upoważniony do wstrzymania płatności należnej 
Sprzedającemu ani części tej płatności w związku z reklamacjami wynikającymi z 
uszkodzenia produktu lub uszkodzeń transportowych. 

Sprzedający i Kupujący uzgadniają, że Sprzedający jest upoważniony do 
jednostronnego naliczenia wszystkich zasadnych należności ze strony 
Kupującego włącznie z należnościami finansowymi przed należnościami 
niefinansowymi i należnościami wymagalnymi przed należnościami jeszcze nie 
wymagalnymi. 

Sprzedający może zażądać odpowiedniej przedpłaty ceny zakupu lub innej ceny, 

a Kupujący jest zobowiązany do dokonania jej. 

Prawo własności produktu przechodzi na Kupującego w chwili gdy cena zakupu lub 
inna cena oraz wszystkie należności z tym związane zostaną całkowicie zapłacone. 
Jeżeli Kupujący spóźnia się z zapłatą ceny za dostarczone produkty o ponad 60 dni 
od terminu wymagalności, to Kupujący wyraża zgodę na to, że Sprzedający może 
zabronić dalszego posługiwania się dostarczonym przez Sprzedającego, a nie 
opłaconym produktem lub używania go, a w następnej kolejności na to, by 
Sprzedający odebrał wszystkie produkty. Kupujący w takim przypadku jest 
zobowiązany do zapłacenia Sprzedającemu wszystkich kosztów z tym związanych. 

W przypadku opóźnień w zapłacie ceny zakupu lub innej ceny ze strony 
Kupującego Sprzedający ma prawo do wstrzymania dalszych dostaw do 
Kupującego wynikających z umowy zakupu lub innej umowy. Nie stanowi to 
zerwania zawartych umów, ani nie powoduje to utraty prawa do wycofania 
się z nich. 

Kupujący i Sprzedający uzgadniają wynikające z umowy odsetki w przypadku  
opóźnionych płatności ceny za dostarczone produkty na 15% w stosunku 
rocznym oraz wynikające z  umowy kary w wysokości 1,5% od niezapłaconej 
kwoty za każdy tydzień kalendarzowy (włącznie z tygodniem niekompletnym ) 
opóźnienia ze strony Kupującego w płatności ceny należnej za produkt. 
Sprzedający i Kupujący uzgadniają prawo Sprzedającego do rekompensaty 
poniesionych kosztów związanych z egzekwowaniem opóźnionych płatności 
podanej na fakturze ceny za produkt jak również prawo do rekompensaty 
kosztów zewnętrznych związanych z egzekwowaniem opóźnionych płatności  
na 9% podanej na fakturze ceny za produkt egzekwowanej od dłużnika 
(Kupującego ). 

 
Nie pozbawia to Sprzedającego prawa do rekompensaty za poniesiony z tego 
tytułu uszczerbek. 

 
Podstawą do płatności wynikających z umowy odsetek za opóźnione płatności 
oraz wynikających z umowy kar jest  rozliczenie. W przypadku gdy Kupujący nie 
zgłasza wątpliwości co do prawidłowości wynikających z umowy odsetek za 
opóźnione płatności i wynikających z umowy kar przed wymaganym terminem, 
uważa się te wynikające z umowy odsetki za opóźnione płatności i kary za 
naliczone i legalnie wymagalne przez Sprzedającego, a ich kwoty za 
prawidłowe. 

W przypadku gdy dochodzi do opóźnienia dostawy produktu ze strony 
Sprzedającego do Kupującego wynikającego z zawartej umowy zakupu lub innej 
umowy obie strony uzgadniają wynikające z umowy  kary na mocy których 
Kupujący ma prawo do wynikającej z umowy kary w wysokości 0,5% ceny 
zakupu nie dostarczonego produktu za każdy pełny tydzień opóźnienia. 
Jednocześnie obie strony uzgadniają, że całkowita kwota należnych z tego tytułu 
kar nie może przekroczyć 5% ceny zakupu. 

Zgodnie z ustalonym terminem ważności Kupujący ma obowiązek zgłoszenia tych 
należności wymaganych od Sprzedającego w ciągu 120 dni kalendarzowych od daty 
realizacji warunków umowy wynikających z zawartej umowy zakupu lub innej umowy 
zgodnie z tymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.  

III. Warunki   dostaw 

Dostawa produktu regulowana jest warunkami dostaw INCOTERMS 2010, DAP – 
DOSTARCZONE DO MIEJSCA (dostawa do określonego miejsca). 

Sprzedający jest zobowiązany do dostawy produktu zgodnie z warunkami   
wynikającymi z Potwierdzenia zamówienia zakupu. 

Okres dostawy rozpoczyna się w chwili gdy wszystkie szczegóły umowy zakupu 
lub innej umowy zostały uzgodnione i wyjaśnione, wszystkie płatności, które 
powinny być dokonane przy zawarciu umowy zostały uregulowane, a wszystkie 



konieczne do realizacji zgody i pozwolenia zostały udzielone. 

Transport produktu dokonywany jest przez Sprzedającego za  pośrednictwem 
umownego przewoźnika, o ile nie dokonano pisemnie innych uzgodnień. 

Za datę dostawy produktu uważa się dzień  w którym Sprzedający oddaje produkt 
do dyspozycji Kupującego przy pomocy środka transportu należącego do 
umownego przewoźnika Sprzedającego gotowy do rozładunku w uzgodnionym 
miejscu przeznaczenia lub też zgodnie z tym co zostało zawarte w Potwierdzeniu 
zamówienia zakupu. 

Spoczywający na Sprzedającym obowiązek dostawy produktu jest uważany za 
wykonany prawidłowo i punktualnie nawet w przypadku gdy Sprzedający 
umożliwił umownemu przewoźnikowi odbiór produktu, ale produkt nie został 
odebrany przez przewoźnika. Nie ma w takim przypadku konieczności 
zawiadomienia ze strony Sprzedającego. 

Czas dostawy zostanie wydłużony o  okres opóźnienia spowodowany przez 

Kupującego w którym Sprzedający nie może dostarczyć produktu  prawidłowo 

i punktualnie z powodów zależnych od Kupującego. 

Sprzedający nie ma obowiązku dostarczenia zamówionego produktu jeżeli 

Kupujący spóźnia się z wynikającą z umowy opłatą za dostarczany produkt. 

 
Momentem  przeniesienia ryzyka przypadkowego zniszczenia, ryzyka uszkodzenia 
produktu  jest zawsze moment gdy Sprzedający przekazuje produkt do dyspozycji 
Kupującego na  środku transportu w uzgodnionym w umowie miejscu przekazania 
produktu. 

Kupujący jest zobowiązany do odbioru produktu w uzgodnionym miejscu w 

okresie 3 dni od  dnia dostawy i poddania go natychmiastowej kontroli 

eksperckiej. 

W przypadku gdy Kupujący nie odbierze produktu w którym nie można 

stwierdzić żadnych widocznych i oczywistych uszkodzeń w ciągu 3 dni 

kalendarzowych od dnia dostawy produktu do Kupującego Sprzedający   oprócz 

otrzymania ceny zakupu lub innej ceny ma także prawo do obciążenia 

Kupującego wynikającą z umowy karą za nie dopełnienie tego obowiązku, która 

pokrywa koszty poniesione na przechowywanie produktu u Sprzedającego lub 

osoby trzeciej oraz na opiekę nad produktem. 

W takim przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, 

których nie można było uniknąć ze względu na sposób przechowywania 

produktu takich jak korozja atmosferyczna, mechaniczna deformacja produktu, 

itp. 

Jednocześnie Sprzedający zachowuje prawo do zatrzymania zamówionego 

produktu do chwili gdy Kupujący pokryje Sprzedającemu koszty  powstałe w tej 

sytuacji. 

W przypadku gdy produkt jest dostarczany do Sprzedającego w kilku 

dostawach częściowych lub przed datą uzgodnioną w Potwierdzeniu 

zamówienia zakupu Kupujący jest zobowiązany do odbioru produktu lub jego 

części od Sprzedającego lub do odbioru go od przewoźnika w uzgodnionym 

miejscu przeznaczenia. 

Rysunki, dokumentacja i informacje natury technicznej przekazane przez 
jedną stronę stronie drugiej pozostają własnością strony, która je przekazała 
i bez zgody tej strony nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych 
celów oprócz tych do których zostały dostarczone. Nie mogą być również 
kopiowane, powielane, przekazywane lub ujawniane oraz przekazywane 
stronom trzecim. Jest to zagrożone karą 50% ceny produktu. 

Powyższy zapis nie narusza  prawa Sprzedającego do rekompensaty za szkody 

spowodowane w ten sposób. 

Dostawa obejmuje również dokumenty zgodne z warunkami dostaw 
INCOTERMS 2010, DAP – DOSTARCZONE DO MIEJSCA, lub dokumenty 
uzgodnione  w Potwierdzeniu zamówienia zakupu, w umowie zakupu lub innej 
umowie włącznie z rysunkami lub innymi informacjami wymaganymi do instalacji 
i zapewnienia prawidłowej pracy produktu. Sprzedający nie jest zobowiązany do 
dostarczenia Kupującemu rysunków produkcyjnych produktu lub jego części 
zamiennych. 

Dostawa i odbiór produktu jest potwierdzana przez Kupującego na dowodzie dostawy 

przewoźnika Sprzedającego zawierającym numer identyfikacyjny transportu.  

Biorąc pod uwagę specyfikę produktów (i fakt, że są wykonywane na podstawie 

konkretnego zamówienia ) obie strony uzgadniają, że opóźniona dostawa nie jest 

wystarczającym powodem do unieważnienia zamówienia. 

Dostawa produktu z usterkami nie jest uważana za istotne naruszenie umowy 

zakupu lub innej umowy zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami   Sprzedaży. 

IV. Odstąpienie od umowy zakupu lub innej umowy lub jej 
wypowiedzenie 

Kupujący jest upoważniony do odstąpienia od dostawy produktu będącego 
przedmiotem umowy zakupu lub innej umowy jedynie w przypadku uzyskania 
pisemnej zgody Sprzedającego. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany 
do zapłacenia Sprzedającemu rekompensaty za wszystkie koszty poniesione w 
związku z unieważnieniem transakcji. 

Sprzedający jest upoważniony do wycofania się z umowy w przypadku istotnego 
naruszenia przez Kupującego zobowiązań wynikających z umowy: 

 
- zapłacenia ceny produktu później niż po upływie 15 

kalendarzowych dni od upływu terminu wymagalności zapłaty ceny 
zakupu z uwzględnieniem częściowych dostaw produktu, 

- odbioru produktu po upływie ponad 5 dni od dostawy produktu 

- w przypadku otrzymania od Kupującego pisemnej i przekazanej bez 
zbędnej zwłoki informacji o: likwidacji firmy Kupującego z 
wszczęciem postępowania likwidacyjnego, powołania syndyka 
masy upadłościowej Kupującego, restrukturyzacji firmy Kupującego, 
likwidacji firmy Kupującego bez wszczęcia postępowania 
likwidacyjnego, zmiany formy prawnej firmy Kupującego, zmiany 
siedziby firmy Kupującego lub zmiany adresu e- mail.. 

Kupujący jest upoważniony do wycofania się z umowy w przypadku gdy 
Sprzedający: 

- opóźnia dostawę towarów zgodnych z  Potwierdzeniem 
zamówienia zakupu o ponad 30 dni, 

- dostarczy produkt lub jego część z widoczną usterką, której wartość 

przekracza 25% wartości poszczególnej dostawy. 

Wycofanie się z umowy uważa się za dokonane w dniu udokumentowanego 

dostarczenia postanowienia wyrażającego wolę wycofania się z umowy drugiej 

stronie. 
Bez uszczerbku dla postanowień tego Artykułu żadna ze stron nie jest 
uprawniona do wycofania się lub jednostronnego wypowiedzenia umowy lub 
Potwierdzenia zamówienia zakupu i mając to na uwadze strony nie będą 
podejmowały żadnych dostępnych środków prawnych w tym kierunku. 

V. Uszkodzenia towarów, reklamacje i prawa związane z uszkodzeniem 
towarów 

Sprzedający wystawia gwarancję jakości, tzn. gwarancję tego, że dostarczony 
produkt będzie niezawodnie pracował zgodnie ze swoim przeznaczeniem oraz 
będzie miał uzgodnione parametry. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty 
dostawy produktu do Kupującego. Dla celów umowy Kupujący i Sprzedający mogą 
uzgodnić inny okres gwarancji. 

Odpowiedzialność Sprzedającego za uszkodzenia będące przedmiotem 
gwarancji jakościowej nie ma zastosowania jeżeli te uszkodzenia zostały 
spowodowane przez: 

- niewłaściwą obsługę techniczną, nieprawidłową instalację, 
modyfikację lub naprawę produktu, niewłaściwe użytkowanie 
lub obsługę produktu sprzeczną z mającymi zastosowanie 
standardami technicznymi, profesjonalną wiedzą                                                 
i doświadczeniem w tej dziedzinie, 

- czynniki zewnętrzne, np. uszkodzenie spowodowane czynnikami 
termicznymi, chemicznymi lub mechanicznymi po przeniesieniu ryzyka 
uszkodzenia produktu na Kupującego, 

- niewłaściwe przechowywanie, obsługę, transport, użytkowanie, 
instalację lub kontrolę jakościową produktu, instalację 
dostarczonego produktu wraz z produktami nie dopuszczonymi lub 
przy ich wykorzystaniu lub naprawę produktu bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Sprzedającego, 

- normalne zużycie części produktu lub produktu jako całości. 

Kupujący ma obowiązek dokonania kontroli produktu w celu wykrycia widocznych i 
oczywistych usterek niezwłocznie po przejściu na Kupującego ryzyka związanego z 
uszkodzeniem produktu. W przypadku transportu produktu przez Sprzedającego 
Kupujący ma obowiązek kontroli produktu natychmiast po tym gdy możliwe jest 
rozładowanie produktu z pojazdu transportowego. Kupujący ma obowiązek 
wskazania i zaznaczenia widocznych i oczywistych uszkodzeń przy odbiorze produktu 
w odpowiednim dokumencie przewozowym.  Po upływie 15 dni od daty dostawy 
produktu nie jest możliwe składanie reklamacji w związku ze stwierdzeniem widocznych 
i oczywistych uszkodzeń. Inne uszkodzenia produktu należy zgłaszać Sprzedającemu w 
formie pisemnej natychmiast po ich wykryciu, ale przed zakończeniem okresu 
gwarancyjnego. 



Po upływie okresu gwarancyjnego w którym Kupujący miał możliwość kontroli 
produktu nie ma możliwości składania roszczeń z tytułu uszkodzeń. 

Reklamacje wysyłane ostatniego dnia okresu gwarancyjnego uznaje się za ważne , 
przy czym czynnikiem decydującym jest data wysłania listu poleconego u operatora 
pocztowego. 

Reklamacje Kupującego dotyczące uszkodzeń dostarczonego produktu muszą 
być złożone w formie pisemnej z załączeniem następujących dokumentów: 

- kopia listu przewozowego lub CMR 

- kopie odpowiedniej umowy sprzedaży lub innej umowy oraz 
faktura 

- dane identyfikacyjne produktu, jego specyfikacja techniczna 

- protokół opisujący wyszczególnione, zidentyfikowane uszkodzenia i 

ich zakres potwierdzone certyfikatem z oficjalnej kontroli 

- wniosek Kupującego w jaki sposób reklamacja powinna zostać 
załatwiona 

W przypadku zgłoszenia uszkodzeń produktu (reklamacji) drogą 
telefoniczną, faksową lub mailową zgłoszenie uszkodzeń produktu 
(reklamacja ) w formie pisemnej musi zostać złożone przez Kupującego w 
ciągu 3 dni kalendarzowych za pomocą listu poleconego wysłanego za 
pośrednictwem polskiego operatora usług pocztowych, Poczta Polska SA. 

Sprzedający ma obowiązek poinformowania Kupującego w formie pisemnej w 
ciągu 15 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji o akceptacji lub 
odrzuceniu reklamacji i sposobie dalszego postępowania. 

Produkt lub jego cześć w stosunku do których została zgłoszona reklamacja musi 
być przechowywany przez Kupującego osobno do momentu zakończenia 
postępowania reklamacyjnego, a wszelkiego rodzaju działania które mogłyby 
utrudnić lub uniemożliwić weryfikację zgłoszonych uszkodzeń dostarczonego 
produktu są zabronione. Kupujący na życzenie Sprzedającego ma obowiązek 
pozwolić Sprzedającemu na weryfikację zgłoszonych uszkodzeń dostarczonego 
produktu lub jego części. Niedotrzymanie tego warunku przez Kupującego będzie 
oznaczało zakończenie roszczeń Kupującego w stosunku do Sprzedającego 
wynikających z uszkodzenia produktu. 

Kupujący nie jest upoważniony do używania lub sprzedaży produktu, który jest 
przedmiotem reklamacji bez pisemnej zgody Sprzedającego do chwili zakończenia 
postępowania reklamacyjnego. 

W przypadku gdy Kupujący naruszy wymienione powyżej zasady obowiązujące 
w przypadku reklamacji lub też gdy reklamacja nie jest uzasadniona Sprzedający 
zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji z tytułu uszkodzeń produktu. 
W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do zapłacenia Sprzedającemu 
wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z 
rozpatrywaniem reklamacji. 

W przypadku gdy reklamacja jest uzasadniona Kupujący może wnioskować o 
dostawę produktu zastępczego lub jego części jako zamiennik uszkodzonego 
produktu lub jego części lub naprawę uszkodzeń lub/i o odpowiedni rabat do 
15% ceny zakupu lub innej ceny. Kupujący nie jest uprawniony do żadnych 
innych roszczeń związanych z uszkodzeniami produktu. 

 
W przypadku wymiany uszkodzonych części produktu lub całego produktu 
uszkodzone części lub uszkodzony produkt stają się własnością 
Sprzedającego. 

Naprawa uszkodzeń będzie dokonywana u Kupującego, w miejscu określonym w 
umowie zakupu lub w innej umowie lub też Kupujący wyśle uszkodzoną część   
produktu lub cały produkt w celu naprawy. W przypadku gdy produkt znajduje się 
w innym miejscu niż zostało określone w zawartej umowie wszystkie koszty 
transportu i inne koszty związane z naprawą produktu lub jego części zostaną 
zapłacone Sprzedającemu przez Kupującego. 

Sprzedający jest zobowiązany do demontażu wszystkich części produktu i do 
ponownego ich montażu jeżeli te czynności wymagają specjalistycznej wiedzy lub 
umiejętności.  W przypadku gdy taka wiedza lub umiejętności nie są konieczne 
zobowiązania Sprzedającego związane z reklamacją uznawane są za wykonane 
jeżeli naprawiona część, wymieniona część produktu lub cały produkt zostaną 
prawidłowo dostarczone Kupującemu. 

Strony uzgadniają, że w przypadku gdy roszczenia z tytułu uszkodzeń powstają w 
odniesieniu do jednej strony, to zobowiązania tej strony w stosunku do strony 
drugiej są ograniczone tylko tych uszkodzeń i nie obejmują utraconych korzyści. 

Poza przyczynami prawnymi Sprzedający nie jest odpowiedzialny za naruszenie 
swoich obowiązków, jeżeli   spowodowane to było opóźnieniem lub naruszeniem 
obowiązków przez jego kontrahentów. 

Sprzedający nie jest odpowiedzialny za straty pośrednie lub bezpośrednie 

poniesione przez Kupującego lub za utracone korzyści Kupującego wynikające 
z używania przedmiotu zakupu (produktu ) do innych celów lub niezgodnie z 
przeznaczeniem lub też w środowisku wymagającym innej jakości produktu niż 
to, które zostało wskazane w zamówieniu zakupu złożonym przez Kupującego. 

VI. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów 
Strony uzgadniają, że wszelkie spory wynikające z wzajemnych relacji 
biznesowych związane z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży włącznie 
ze sporami dotyczącymi ważności tych warunków, ich interpretacji lub ich 
anulowania będą rozstrzygane przez sąd arbitrażowy przy Krajowej Izbie 
Gospodarczej w Warszawie zgodnie z jego wewnętrznymi przepisami. Strony 
będą się zwracały o decyzję do tego sądu. Decyzja sądu będzie wiążąca dla obu 
stron. 

Sprzedający i Kupujący uzgadniają, że wszelkie spory natury niemajątkowej 
będą rozstrzygane przez Sąd Okręgowy w Warszawie zgodnie z obowiązującymi 
w Polsce przepisami prawnymi. 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są zgodne z prawem polskim. Jeżeli Kupujący 
jest podmiotem prawa obcego, to Sprzedający i Kupujący na mocy obustronnego 
uzgodnienia wykluczają zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. 

VII. Skutki postępowania upadłościowego, nakazu 
egzekucji, likwidacji i ograniczonej zdolności do 

wypełniania zobowiązań 

W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego w stosunku do 
Kupującego jako dłużnika w rozumieniu Ustawy o Upadłości obowiązującej w 
kraju zamieszkania lub kraju prowadzenia działalności gospodarczej przez 
Kupującego lub wszczęcia postępowania egzekucyjnego w stosunku do 
Kupującego w rozumieniu przepisów prawa obowiązującego w kraju 
zamieszkania lub kraju prowadzenia działalności gospodarczej przez Kupującego 
lub firma Kupującego jest w stanie likwidacji w rozumieniu odpowiednich 
przepisów prawa obowiązującego w kraju zamieszkania lub kraju prowadzenia 
działalności gospodarczej przez Kupującego lub zdolność Kupującego do 
wypełniania zobowiązań zawartych umów zakupu lub innych umów została 
znacząco ograniczona i Sprzedający nie korzysta ze swojego prawa do wycofania 
się z zawartej umowy Sprzedający jest uprawniony do  obciążenia Kupującego 
jednorazową karą umowną w wysokości do 10% ceny zamówionego lub 
dostarczonego i nie opłaconego lub częściowo opłaconego produktu zgodnie z 
zawartą umową zakupu lub inna umową. 

VIII. Postanowienia końcowe 

Strony uzgadniają, że w przypadku wątpliwości odnośnie odpowiednich 
postanowień międzynarodowych przepisów w zakresie interpretacji warunków 
dostawy (ICC ) – INCOTERMC 2010  do interpretacji niniejszych Ogólnych 
Warunków Sprzedaży i umów zawartych między stronami oraz działań 
podjętych na ich podstawie będą stosowane warunki dostawy DAP.. 

Siła wyższa oznacza warunki nadzwyczajne uniemożliwiające wykonanie 
zobowiązań Sprzedającego wynikających z umowy zakupu lub innej umowy, 
które zaszły niezależnie od woli Sprzedającego i powstaniu których nie był w 
stanie zapobiec Sprzedający ani nawet Kupujący. Jeżeli zachodzą warunki siły 
wyższej uniemożliwiające wykonanie wynikających z umowy zobowiązań 
Sprzedającego lub jego podwykonawców, to Sprzedający ma niezbywalne 
prawo do wydłużenia czasu dostawy produktu lub do wycofania się z umowy 
zakupu lub innej umowy, w obu przypadkach bez konieczności zapłaty 
rekompensaty drugiej stronie. 
 
Kupujący nie może zwolnić się   z dotrzymania swoich zobowiązań finansowych nawet 
powołując się na działanie siły wyższej. Żadne z praw ani obowiązków Kupującego 
wynikających z umowy zakupu nie może być przeniesione na stronę trzecią bez 
uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. Nie narusza to prawa do skorzystania  
zarówno przez Kupującego jak i Sprzedającego z usług stron trzecich jako umownych 
przewoźników w przypadku transportu produktu. W przypadku gdy Kupujący odmawia 
przyjęcia lub utrudnia dostawę dokumentu od Sprzedającego, to taki materiał będzie 
uznany za dostarczony w dniu kiedy taka odmowa lub takie utrudnianie miały miejsce. 

Kupujący udziela Sprzedającemu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub 
danych biznesowych udostępnionych przez Kupującego zgodnie z Ustawą 
122/2013 Zb. dotyczącą Ochrony Danych Osobowych zmieniającą odpowiednie 
przepisy prawne obowiązujące w Polsce. Ta zgoda udzielona zostaje przez 
Kupującego do momentu gdy Kupujący ją odwoła w formie pisemnej. 
Udostępnione dane będą wykorzystywane przez Sprzedającego w celu oferowania 
usług i w celach marketingowych. 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie od dnia ich wydania. 

01 stycznia 2019 

Tivadar Szondi, General Manager 


