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1. Preambuła 

Niniejsze Standardowe Warunki Zakupu Towarów są wyłącznie obowiązujące, o ile nie zostały zmienione w drodze wyraźnej pisemnej 

umowy pomiędzy stronami.  Przepisy te mają zastosowanie również wtedy, gdy Kupujący przyjmuje dostawy towarów od Sprzedawcy i 

istnieją sprzeczne warunki sprzedaży Sprzedawcy, które nie stanowią podstawy umowy.  

Wszelkie porozumienia zawarte pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym są prawnie skuteczne wyłącznie wtedy, gdy zostały zawarte między 

stronami w formie pisemnej.  Inne dodatkowe warunki lub klauzule umowne wprowadzone przez Sprzedawcę uznaje się za odrzucone, 

chyba że Kupujący wyraził pisemną zgodę na takie dodatkowe warunki lub klauzule. 
Niniejsze warunki stanowią podstawę wszystkich przyszłych osobnych umów pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą - z jednoczesnym 

wyłączeniem innych postanowień Ogólnych Warunków Umowy. W przeciwnym razie niniejsze Ogólne Warunki Zakupu mają zastosowanie 

wyłącznie do umów z podmiotami gospodarczymi. 
 

2. Zawieranie umów 
 
Umowę kupna-sprzedaży uznaje się za zawartą dopiero wtedy, gdy w przeciągu 14 dni od otrzymania oferty Kupujący złożył pisemne 

oświadczenie o jej przyjęciu.  Wymiary i waga, ilości, ceny, inne opisy i inne dane zawarte w katalogach, okólnikach, reklamach lub 

cennikach są jedynie wartościami orientacyjnymi i nie są wiążące dla Kupującego, o ile nie zostały wyraźnie uwzględnione w umowie.  

Dane te, które zostały przekazane Sprzedawcy przed zawarciem umowy, pozostają wyłączną własnością Kupującego i nie mogą być 

udostępniane osobom trzecim. 

3. Cena zakupu 
 
Cena podana w zamówieniu i zaakceptowana przez drugą stronę umowy jest wiążąca. Uzgodniona cena zakupu obejmuje dostawę „do 
siedziby odbiorcy" wraz z opakowaniem, a także ubezpieczeniem transportu i ustawowy podatek od towarów i usług. 

4. Warunki płatności 
 
Płatności i dostawy należy dokonywać w sposób i w czasie uzgodnionym przez strony dla każdego indywidualnego przypadku. O ile w 
indywidualnych przypadkach nie zostanie zawarte osobne porozumienie, płatności należy dokonać w przeciągu 30 dni od daty dostawy i 

otrzymania faktury z 2% rabatem lub w ciągu 90 dni netto. 

5. Warunki dostawy 
 
Dostawa następuje w dniu dostawy określonym w umowie kupna-sprzedaży lub w zamówieniu. W przypadku opóźnienia w dostawie 

Sprzedawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Kupującego o tym fakcie. W przypadku zwłoki Sprzedawcy w dostawie, 

Kupujący jest uprawniony do pisemnego żądania od Sprzedawcy odszkodowania za wszelkie poniesione przez niego koszty dodatkowe (np. 

za transport, ubezpieczenie, magazynowanie itp.), nie więcej jednak niż 10% całkowitej wartości umowy. 

 

6. Przeniesienie ryzyka 
 

O ile indywidualne umowy dostawy nie stanowią inaczej, moment przeniesienia ryzyka jest zasadniczo ustalany w oparciu o reguły 
Incoterms Międzynarodowej Izby Handlowej (Incoterms 2010). W przypadku nie zawarcia osobnego porozumienia, zastosowanie ma 

klauzula „delivery duty paid" (dostawa z opłaconą należnością celną, Incoterms 2010). 

7. Rękojmia za wady 

 

7.1. Rękojmia za wady rzeczowe 
Sprzedawca zapewnia, że dostarczone przez niego towary są wolne od wad, posiadają gwarantowane właściwości i spełniają wymagania 

Kupującego. 
Sprzedawca przejmuje rękojmię za wady w okresie dwóch lat, licząc od daty dostawy. Jeżeli w zakupionym towarze występuje wada, za 

którą odpowiada Sprzedawca, Kupujący jest uprawniony, według własnego uznania, do żądania od Sprzedawcy usunięcia wady lub 

wymiany na koszt Sprzedawcy. Wszystkie wymiany lub naprawy podlegają również postanowieniom niniejszej rękojmi na wady określonej 
w Ogólnych Warunkach Zakupu. 

 

7.2. Brak naruszenia norm prawnych 
Sprzedawca gwarantuje, że wykonanie poszczególnych umów kupna-sprzedaży nie spowoduje naruszenia prawa, w szczególności w 

zakresie przestrzegania przepisów ustawowych, rozporządzeń względnie innych postanowień organów państwa. 

 

7.3. Rękojmia za wady prawne 
Sprzedawca zapewnia, że wszystkie przedmioty będące przedmiotem umowy kupna-sprzedaży stanowią jego wyłączną własność i są wolne 

od praw osób trzecich (takich jak zastawy, wierzytelności z tytułu cesji lub innych zabezpieczeń kredytowych, sprzedaży wierzytelności, 

kupna na raty, warunkowego zakupu itp.).  
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8. Kary umowne 
 

Niezależnie od roszczeń odszkodowawczych z tytułu opóźnienia lub nienależytego wykonania umowy, Kupującemu przysługuje wypłata 

odszkodowania z tytułu kary umownej, niezależnie od wystąpienia szkody, jeżeli i w zakresie, w jakim Sprzedawca naruszy swoje 

zobowiązania umowne. Kupujący określi wysokość kary umownej na podstawie wagi konkretnego naruszenia uwzględniając odpowiednio 
wynikające z tego utrudnienia w działalności Kupującego. 

 

9. Inna postanowienia 

 
Niniejsza umowa zastępuje wszystkie wcześniejsze porozumienia zawarte ustnie lub pisemnie przez strony, dotyczące tych dziedzin 

działalności; wraz z podpisaniem niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu poprzednie porozumienia tracą swoją ważność. Prawa 

wynikające z zawartego porozumienia nie mogą być przenoszone przez żadną ze Stron bez pisemnej zgody drugiej Strony. Każda ze Stron 

ponosi własne koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy. 

10. Właściwość miejscowa sądu; wybór prawa 
 

Niniejsze porozumienie podlega prawu polskiemu. Do rozstrzygania sporów właściwym miejscowo jest sąd właściwy z uwagi na siedzibę 

Zamawiającego. 

 

 

 


