
Ogólne Warunki Sprzedaży 

WIMAR WENTYLACJA KLIMATYZACJA SP. Z O. O. 

 

1. Informacje ogólne 

 

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich Umów Sprzedaży Towarów  

i Usług zawieranych przez WIMAR WENTYLACJA KLIMATYZACJA SP. Z O. O. z siedzibą  

w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 1, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000662873, Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII 

Gospodarczy, kapitał zakładowy 100 000 PLN (w całości opłacony), NIP: 6443524490, Regon 366578089. 

Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży oznaczają: 

 OWS - niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży; 

 Sprzedawca - WIMAR WENTYLACJA KLIMATYZACJA SP. Z O. O. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 

Żeromskiego 1; 

 Nabywca – kupujący lub odbiorca towaru 

 Towar/towary znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy; w zależności od kontekstu, w jakim 

zostało użyte, pojęcie „Towar/Towary" obejmuje również Usługę/Usługi świadczone przez 

Sprzedawcę. 

 

1.2. Do wszystkich etapów czynności stanowiących procedurę składania zamówień i ich realizację znajdują 

zastosowanie wyłącznie poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży. Składając zamówienie Nabywca oświadcza, że 

zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i akceptuje zawarte w nim postanowienia.  

 

1.3. Ewentualne Warunki Zakupów Nabywcy sprzeczne z niniejszym OWS nie stanowią integralnej części Umowy, 

także wówczas, gdy Sprzedawca nie złoży wyraźnego oświadczenia o ich odrzuceniu.   

  

1.4. Wszelkie porozumienia pomiędzy Sprzedającym, a Nabywcą dotyczące realizacji zamówienia obowiązują 

wyłącznie wówczas, gdy zostaną zawarte w formie pisemnej. 

 

1.5. Niniejsze OWS traci moc z chwilą ich zastąpienia przez Sprzedawcę nowymi Warunkami  

 

 

2. Zawarcie Umowy 

 

2.1. Nabywca zainteresowany zakupem Towarów przesyła Sprzedawcy zapytanie ofertowe dotyczące 

wyszczególnionych w zapytaniu Towarów. 

 

2.2. Po otrzymaniu zapytania, Sprzedawca przesyła Nabywcy ofertę zawierającą w szczególności: specyfikację 

Towarów, cenę netto, orientacyjny termin realizacji oraz termin ważności oferty. O ile w treści oferty nie 

zastrzeżono inaczej, oferta pozostaje ważna przez 30 dni licząc od dnia sporządzenia oferty lub zmiany 

cennika materiałów i urządzeń których Sprzedający jest Dystrybutorem. 

 

2.3. Nabywca chcący nabyć Towar składa Sprzedawcy zamówienie w formie pisemnej, faxu lub wiadomości e-mail. 

Zamówienie powinno zawierać w szczególności: oznaczenie Sprzedawcy, szczegółowe oznaczenie rodzaju i 

ilości zamawianych towarów z powołaniem na numer oferty Sprzedawcy, lub cenę indywidualną ustaloną z 

działem handlowym Sprzedawcy, Ewentualne błędy spowodowanie niewłaściwym lub nieprecyzyjnym 

oznaczeniem obciążają Kupującego. 

 

 

2.4. Niezależnie od procedury jaka poprzedzała zawarcie Umowy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do 

odstąpienia od każdej zawartej przez niego Umowy, w terminie 7 dni roboczych od jej zawarcia. Odstąpienie w 

tym trybie jest uzasadnione w szczególności w przypadku niemożności wykonania przez Sprzedawcę umowy 

w oczekiwanym przez Kupującego terminie, W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, Kupującemu 

nie przysługują w stosunku do Sprzedawcy jakiekolwiek roszczenia, w szczególności odszkodowawcze. 

 



2.5. Rezygnacja przez Nabywcę z realizacji zamówienia towarów niestandardowych, sprowadzanych lub 

produkowanych na indywidualne jego zamówienie  wymaga formy pisemnej w terminie do 1 dni roboczego od 

daty zamówienia. Przy rezygnacji z zamówienia po tym terminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo 

obciążenia Kupującego wszelkimi kosztami związanymi z obsługą i przygotowaniem towarów, a także 

wyprodukowaniem ewentualnych półproduktów od momentu uprawomocnienia zamówienia do czasu 

rezygnacji.  

 

2.6. Za towary sprowadzone w całości lub wyprodukowane na wyłączne zamówienie Kupującego, wszelkie 

przedpłaty i zadatki zostaną zaliczone na poczet częściowej zapłaty za te towary. 

 

2.7. W przypadku wystąpienia zaległości płatniczych Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Zamówienia lub 

wydania towaru do momentu uiszczenia zaległości, bądź też realizować zamówienie przy zmienionych 

warunkach handlowych. 

 

3. Ceny 

 

 

3.1. Wszystkie ceny podane przez Sprzedawcę są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT, loco 

siedziba Sprzedającego, w przypadku materiałów dystrybuowanych przez Sprzedającego loco siedziba 

Producenta, bez kosztów załadunku, opakowania, transportu, ubezpieczenia, dodatkowej dokumentacji, cła i 

podatku od towarów i usług. Powyższe koszty naliczane i wykazywane są odrębnie. 

 

3.2. Przedmiot zamówienia realizowany jest za uzgodnioną cenę, a jeśli cena taka nie została  uzgodniona, po 

cenach obowiązujących w dniu realizacji zamówienia wg cennika Sprzedawcy. 

 

3.3. Uzgodnione ceny obowiązują wyłącznie dla danej Umowy. 

 

3.4. Ceny towarów w walucie obcej (np. USD, EUR) przeliczane są według kursu średniego walut NBP zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

3.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do korekty „Cennika” bez konieczności każdorazowego, uprzedniego 

informowania o tym fakcie Nabywcy. 

 

3.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odpowiedniego zwiększenia ceny, jeśli po zawarciu Umowy dojdzie do 

wzrostu ceny materiałów i surowców powyżej 5% w stosunku do ceny tych materiałów z dnia zawarcia Umowy 

 

 

4. Towary 

 

4.1. Wszystkie informacje techniczne o Towarach, ich rozmiarach i jakości, wynikające z katalogów, prospektów i 

innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi i obowiązują 

tylko w takim zakresie w jakim zostaną zaakceptowane przez obie Strony. 

 

4.2. Nabywca przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z parametrami oferowanych Towarów.  

Z chwilą złożenia zamówienia przyjmuję się, iż Nabywca zapoznał się z wszystkimi informacjam i technicznymi 

dotyczącymi zamawianych Towarów. 

 

4.3. Jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej, oferowane Towary będą jakości odpowiadającej zwyczajnym towarom 

handlowym. W braku wyraźnego uzgodnienia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za specjalne wymogi 

jakościowe. 

 

4.4. Towary sprzedawane są w ilości uzgodnionej przez Strony, według jednostek sprzedaży, zasad wymiarowania 

obowiązujących u Sprzedawcy. Ilości sprzedawanych Towarów są przeliczane według przeliczników, norm 

zakładowych obowiązujących u Sprzedawcy. 
 

4.5. Ofertowane ilości towarów nie stanowią podstawy do wystawienia faktur VAT. Faktury VAT wystawiane są na 

podstawie dokumentów rozchodowych WZ uwzględniających rzeczywiste ilości dostarczonych produktów. 

 



4.6.  Obliczenia kanałów i kształtek wentylacyjnych dokonuje się na podstawie powierzchni w m2. Obmiar 

powierzchni jest zgodny z normą DIN 18379. Formuły obliczeniowe zostały ujednolicone w odniesieniu do 

każdego elementu.  

 

a) kształtka, której powierzchnia jest mniejsza niż 1,0 m2 , jest liczona jako kształtka o powierzchni 1,0 m2   

b)  kanał, którego powierzchnia jest mniejsza niż 1,0 m2 bez względu na jego długość,  jest liczony jako 

kształtka o powierzchni 1,0 m2  

c) kanał prostokątny, którego długość L ≤ 900 mm jest liczony jako kształtka  

d)  standardowa długość kanałów prostokątnych L=1250 mm oraz L=1500 mm 

e)  w przypadku zamówień kanałów o innej długości niż standardowa Sprzedawca może wyprodukować kanał o 

standardowej długości z tak zwaną luźną ramką lub wyprodukować kanał o wskazanej długości i naliczyć 

dodatkową opłatę w wysokości 10% ich ceny. 

 

 

5. Terminy realizacji zamówienia 

 

 

5.1. Sprzedawca ma prawo zażądać przed realizacją zamówienia albo dokonania wpłaty zaliczki, zadatku albo 

złożenia zabezpieczenia. 

 

5.2. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg dopiero w momencie dostarczenia przez Kupującego 

wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia (w szczególności 

niezbędnych danych technicznych zamawianego towaru, rysunków, specyfikacji) oraz momencie wpływu 

uzgodnionej zaliczki, zadatku jeżeli takowy był uzgodniony. 

  

5.3. Termin realizacji zamówienia uważa się za dotrzymany, jeśli przed jego upływem zostanie zgłoszona gotowość 

wysyłki przedmiotu zamówienia lub przedmiot taki zostanie przez Sprzedawcę wysłany.  

 

6. Odbiór i dostawa 

 

6.1. O ile Strony inaczej nie uzgodnią, zakupiony towar wydawany jest Kupującemu z magazynu lub zakładu 

produkcyjnego Sprzedawcy, tj. w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 1.  

 

6.2. Dokumentem potwierdzającym  odbioru towaru jest podpisany i podstemplowany przez Sprzedawcę dokument 

wydania WZ  

 

6.3.  Kupujący zobowiązany jest odebrać zakupiony zgodnie umową towar najpóźniej w terminie 14  dni licząc od 

dnia oznaczonego w umowie jako termin realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedający poinformował 

Kupującego o możliwości odbioru towaru, licząc od dnia dostarczenia tej informacji Kupującemu. Po tym 

terminie, w przypadku nieuzgodnionego odroczonego terminu odbioru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do 

naliczenia Kupującemu kosztów magazynowania w wysokości 2%  wartości towaru netto za każdy dzień zwłoki 

w odbiorze towaru, nie mniej jednak niż 25 PLN /dzień netto. Skorzystanie przez Sprzedawcę z tego prawa, 

uprawnia go tym samym do wystawienia faktury VAT i żądania zapłaty w terminie określonym w Umowie.  

 

6.4.  Jeżeli zwłoka w odbiorze towaru przez Kupującego przekroczy 30 dni licząc od momentu pierwszego wezwania 

Kupującego do odbioru zamówionego towaru, towar uznaje się za odebrany i zostanie wystawiony stosowny 

dokument sprzedaży. W przypadku elementów wyprodukowanych przez Sprzedawcę towar uznaje się za 

odebrany i zostanie wystawiony stosowny dokument sprzedaży, tym samym  przekazany do utylizacji lub 

dalszej sprzedaży z wolnej ręki. 

 

6.5. Towar  wyprodukowany przez Sprzedającego składowany jest na zewnątrz.  Po upływie 14 dni licząc od dnia 

oznaczonego w umowie jako termin realizacji zamówienia Sprzedawca za towar wyprodukowany nie 

odpowiada (uszkodzenia, kradzież, działanie warunków atmosferycznych). 

 

6.6. Termin dostawy realizowanej transportem własnym Sprzedawcy rozpoczyna swój bieg dopiero w momencie, 

gdy Kupujący przekaże wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania dostawy, 

tj. dokładne miejsce dostawy, godziny, w jakich dostawa może być zrealizowana, osobę upoważnioną 



do przyjęcia towaru, numer kontaktowy, pod którym kierowca będzie mógł poinformować o nieprzewidzianych 

przeszkodach w trakcie transportu mających wpływ na termin dostawy, itp. 

 

6.7. W żadnym wypadku Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach 

spowodowanych przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy oraz Sprzedawca nie odpowiada za kary umowne 

płatne przez Nabywcę lub za inne roszczenia ponoszone przez Nabywców z tytułu opóźnienia w dostawach. 

 

6.8.  Kupujący jest zobowiązany dokonać sprawdzenia ilości i zgodności odbieranych towarów z treścią umowy 

sprzedaży i dokumentem WZ z chwilą dostawy lub bezpośrednio przy odbiorze własnym z magazynu 

Sprzedawcy, a także zgłoszenia w dokumencie odbioru ewentualnych zastrzeżeń ilościowych oraz widocznych 

wad jakościowych, pod rygorem utraty możliwości reklamacji w tym zakresie. Podpisanie przez Kupującego 

dokumentu WZ bez żadnych uwag oznacza potwierdzenie zgodności ilości i jakości odebranych produktów z 

umową sprzedaży. 

 

6.9. Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych wad jakościowych, których nie był w 

stanie stwierdzić w chwili dostawy, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu Towarów. 

 

6.10. Zgłoszenie zastrzeżeń ilościowych lub jakościowych nie uprawnia Nabywcy do odmowy obioru Towarów i 

wstrzymania płatności. 

 

6.11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i usterki powstałe w wyniku naturalnego zużycia, 

nieprzestrzegania podanych zaleceń/norm technicznych, dokonywania nieautoryzowanych zmian 

w dostarczonym, zainstalowanym i/lub użytkowanym towarze, niewłaściwego montażu przez Kupującego 

lub inne podmioty, niewłaściwego rozładunku i/lub składowania oraz zmiany warunków użytkowania towarów 

przez Kupującego (w tym także poprzez narażenie towarów na działanie warunków atmosferycznych 

i substancji chemicznych). 

 

6.12. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, dostawy transportem własnym Sprzedawcy realizowane są na koszt i ryzyko 

Kupującego, a dokładny koszt jest kalkulowany indywidualnie do każdej umowy. Na życzenie Kupującego, 

Sprzedawca może również skalkulować w cenie zakupu towaru jego dostarczenie za pośrednictwem 

zewnętrznej firmy transportowej lub firmy kurierskiej. 

 

6.13. Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego transportu lub uszkodzeń 

mechanicznych powstałych po odbiorze własnym nabywcy towaru i podpisaniu dokumentu WZ przez 

Kupującego 

 
6.14. W przypadku wysyłki towarów firmą spedycyjną Kupujący powinien sprawdzić ilości i zgodność towarów ze 

złożonym zamówieniem w obecności kuriera. Reklamacje ilościowe będą rozpatrywane w terminie 3 dni 

roboczych od daty otrzymania przesyłki. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia przesyłki 

jednak nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu. W przypadku uszkodzenia otrzymanej 

przesyłki należy niezwłocznie sporządzić protokół jej uszkodzenia w obecności kuriera, wykonać dokumentację 

fotograficzną i skontaktować się ze Sprzedającym. Towary o znacznej wartości wysyłane są przesyłką 

kurierską ubezpieczoną. 

 

6.15. Korzyści i ciężary związane z Towarami, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Towarów lub 

mienia osób trzecich, przechodzą na Nabywcę z chwilą przekazania ich przedstawicielowi Nabywcy w 

siedzibie Sprzedawcy. Z zastrzeżeniem pierwszeństwa pozostałych postanowień niniejszych OWS, w 

przypadku gdy transport Towarów realizuje Sprzedawca, Nabywca przejmuje powyższe ryzyka nie później niż 

z chwilą przystąpienia do rozładunku lub bezpośrednio po rozładunku jeżeli leżał on po stronie Sprzedawcy. 

 

6.16. Kupujący zobowiązany jest zorganizować niezwłoczny odbiór i rozładunek towarów oraz każdorazowo 

pisemnie potwierdzić kierowcy Sprzedawcy czy też przewoźnikowi odbiór dostarczonej partii towarów. Brak 

potwierdzenia odbioru (w szczególności ze względu na nieobecność Kupującego lub jego przedstawiciela przy 

odbiorze lub brak woli potwierdzenia odbioru) nie uzasadniają zakwestionowania faktu dostawy. 

 

6.17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo naliczenia Kupującemu kosztów postojowych w wysokości 200 PLN netto 

za każdą rozpoczętą godzinę oczekiwania w przypadku gdy podczas dostawy realizowanej transportem 

własnym Sprzedawcy i uprzednio uzgodnionej z Kupującym, jego kierowca czeka na rozładunek towarów. 



 

7. Warunki płatności 

 

7.1. Kupujący może dokonywać płatności w jeden z poniższych sposobów: 

- płatność gotówką przy odbiorze towaru, 

- przedpłata przelewem na wskazane konto dokonana przez odbiorem towaru, 

- przelewem z odroczonym terminem płatności na konto wg ustalonych indywidualnych warunków handlowych, 

 

7.2. Przelew z odroczonym terminem płatności jest możliwy po wcześniejszym dokonaniu przez Kupującego 

przynajmniej dwóch lub więcej zakupów na łączną kwotę 2.000 PLN netto. Do uzyskania limitu kupieckiego 

i ustalenia długości odroczenia płatności niezbędne jest przekazanie przez Kupującego: 

- aktualnych dokumentów firmy (NIP, REGON, KRS/Odpis z Działalności Gospodarczej), 

- druku upoważnienia z listą pracowników upoważnionych do składania zamówień (w zakresie zgodnym z ust. 

6 i RODO), 

- druku upoważnienia z listą pracowników upoważnionych do odbioru towarów (w zakresie zgodnym z ust. 6 

i RODO). 

Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale z pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej do 

składania oświadczeń w imieniu Kupującego. Kontrahent starający się o limit kupiecki i uzyskanie odroczonej 

płatności musi również uzyskać pozytywną opinię w wywiadowniach gospodarczych oraz uzyskać limit 

kredytowy u współpracującego Ubezpieczyciela. Czas oczekiwania na pozytywną decyzję kredytową nie jest 

zależny od Sprzedawcy. 

 

7.3. Po przyznaniu kredytu kupieckiego, realizacja Umów może się odbywać bez konieczności przedpłat zgodnie z 

poniższymi warunkami: 

 Umowy z odroczonym terminem płatności mogą być zawarte wyłącznie do wysokości przyznanego 

kredytu kupieckiego; 

 Sprzedawca zastrzega na swoją rzecz możliwość czasowego wstrzymania realizacji Umów w oparciu 

o przyznany kredyt kupiecki w przypadku nieterminowej płatności wymagalnych faktur; 

 Przyznany limit kredytu kupieckiego może być w każdym czasie weryfikowany przez Sprzedawcę i 

podlegać zmianie lub zawieszeniu za powiadomieniem bez wskazania przyczyny zmiany lub 

zawieszenia limitu. 

 

7.4. Z braku wyraźnego wskazania w ofercie odroczonego terminu płatności, Nabywca zobowiązany jest do 

dokonania pełnej przedpłaty ceny zamawianych Towarów. W tym wypadku przedpłata stanowi warunek 

uruchomienia realizacji zamówienia oraz rozpoczęcia biegu terminu realizacji. Uzgodnienie innych warunków 

płatności może nastąpić wyłącznie po ich wyraźnym wskazaniu przez Sprzedawcę w potwierdzeniu 

zamówienia. 

 

7.5. Płatności będą regulowane na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT lub innym 

dokumencie przez Sprzedawcę. Bieg terminu do zapłaty oblicza się zawsze od dnia wystawienia faktury, a nie 

od dnia doręczenia faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na konto 

Sprzedawcy. Za każdy dzień opóźnienia Sprzedawca pozostaje uprawniony do naliczania odsetek 

ustawowych. 

 

7.6. Wraz ze złożeniem zamówienia, Nabywca upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu 

Nabywcy. 

 

7.7. Brak terminowej zapłaty za faktury z odroczonym terminem płatności powyżej 10 dni lub uzasadniona obawa o 

płynność finansową Nabywcy uprawnia Sprzedawcę do zmiany warunków sprzedaży, żądania 

natychmiastowej zapłaty wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy oraz wstrzymania realizacji lub wydania 

pozostałych zamówień do czasu zapłaty wszelkich zaległości płatniczych, uzasadnia także odstąpienie przez 

Sprzedawcę od niezrealizowanych umów sprzedaży z winy Nabywcy. 

 

 

 

 

 

 



8. Zwroty 

 

8.1.  Sprzedawca przewiduje możliwość zwrotu towarów standardowych, które w normalnych okolicznościach 

posiada na swoim magazynie. Zwrot może odbywać się tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu i 

wyrażeniu pisemnej zgody przez Sprzedającego.  

 

8.2. Zwracany Towar standardowy  musi być nieużywany, nieuszkodzony, czysty, bez śladu montażu, wolny od wad 

oraz w oryginalnym opakowaniu. 

 

8.3. W przypadku dokonania zaakceptowanego przez Sprzedawcę zwrotu towarów, Sprzedawca zastrzega sobie 

prawo do naliczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 5% wartości zwróconego towaru ale nie mniej niż 25 

PLN netto. 

 

8.4. Transport zwracanego Towaru odbywa się w całości na koszt Nabywcy. 

 

8.5. Kupujący dokonując zakupu towarów wyprodukowanych przez Sprzedawcę na jego specjalne zamówienie, 

towarów sprowadzonych na wyłączne życzenie Kupującego lub towarów, które w chwili zawierania umowy nie 

są dostępne w magazynie Sprzedawcy, zobowiązany jest do ich odbioru. Kupującemu nie przysługuje prawo 

do zwrotu wyżej opisanych towarów. 

 

 

9. Siła wyższa 

 

9.1. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku protokolarnego 

stwierdzenia przez Strony zaistnienia niezależnych od Sprzedawcy okoliczności uniemożliwiających lub 

znacznie utrudniających rozpoczęcie lub realizację rozpoczętych już prac, w tym przypadkach siły wyższej, a w 

szczególności spowodowanych przez: 

 decyzje władz, sądów, organów administracji zakazujących prowadzenie inwestycji lub nakazujące jej 

wstrzymanie; 

 katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, zalania itp.; 

 warunki atmosferyczne, które zgodnie ze sztuką budowlaną lub stosowanymi przepisami 

uniemożliwiają prowadzenie inwestycji; 

 działania osób trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności; 

 

9.2. Strony mają też prawo do zawieszenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności siły 

wyższej. 

 

9.3. O fakcie wystąpienia okoliczności siły wyższej Strona, która się na nią powołuje winna zawiadomić drugą Stronę 

w ciągu 3 dni od daty wystąpienia siły wyższej, pod rygorem jej nie uznania, przedstawiając jednocześnie 

dowody na jej wystąpienie. 

 

9.4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Strony ustalą nowe terminy realizacji przedmiotu umowy. 

 

 

 

 

10. Gwarancja 

 

10.1. Okres gwarancji na zakupiony towar określany jest indywidualnie dla danego towaru przez jego producenta lub 

przez Sprzedawcę. Gwarancje na urządzenia realizowane są na podstawie indywidualnych warunków 

gwarancji danego Producenta.  

 

10.2. W przypadku wystąpienia w okresie objętym gwarancją uszkodzeń wyrobu wynikających z winy producenta, 

Sprzedawca dokona niezbędnej naprawy lub wymieni towar na wolny od wad pod warunkiem zrealizowania 

takiego roszczenia przez Producenta. 

 

10.3. Nabywca ma obowiązek niezwłocznego pisemnego zgłoszenia wad fizycznych Sprzedającemu pod rygorem 

utraty uprawnień z tytułu gwarancji. 



 

10.4. Wszystkie reklamowane zgodnie z gwarancją towary powinny być dostarczone na adres Sprzedawcy lub do 

odpowiedniego Producenta na koszt Kupującego. Sprzedawca nie pokrywa kosztów transportu, demontażu, 

transportu wewnętrznego, związanych z dostarczeniem reklamowanego produktu. 

 

10.5. Nabywca ma obowiązek umożliwić Sprzedającemu wykonanie świadczenia gwarancyjnego (naprawa lub 

wymiana) w stosownym terminie.  

   

10.6. Prawo wyboru odnośnie usunięcia wady lub wymiany przedmiotu zamówienia na nowy przysługuje 

każdorazowo Sprzedającemu. W przypadku nieskutecznego świadczenia gwarancyjnego, Nabywca ma prawo 

do obniżenia płatności lub też do odstąpienia od umowy. Powyższe nie narusza prawa Nabywcy do żądania 

odszkodowania. 

 

10.7. Roszczenia gwarancyjne nie przysługują w przypadku nieznacznych uchybień jakościowych, nieznacznych 

ograniczeń w używalności, naturalnego zużycia lub szkód powstałych po przejściu ryzyka na Nabywcę, szkód 

powstałych na skutek nieprawidłowego lub niedbałego obchodzenia się z towarem, nadmiernego obciążenia, 

nieodpowiednich materiałów pomocniczych, wadliwych prac budowlanych, nieodpowiedniego podłoża 

montażowego lub też na skutek szczególnych zewnętrznych uwarunkowań nieprzewidzianych w umowie, a 

także w przypadku niereprodukowalnych błędów programowych. Roszczenia gwarancyjne nie obejmują także 

skutków wynikających ze zmian lub prac naprawczych nieprawidłowo przeprowadzonych przez Nabywcę lub 

osoby trzecie. 

 

10.8. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy z 

jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości Towarów objętych daną Umową. Sprzedawca nie ponosi 

odpowiedzialności za utracone korzyści przez Nabywcę lub końcowego użytkownika. 

 

11. Postanowienia końcowe 

 

11.1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

11.2. Obowiązującym prawem w stosunkach umownych Sprzedawcy z Nabywcą jest wyłącznie prawo polskie. 

 

11.3. W przypadku sporów właściwym do ich rozpoznania jest Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Sprzedawcy. 

 

11.4. Nie dopuszcza się cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy w stosunku do osób trzecich bez 

pisemnej zgody Sprzedawcy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych. 

 

11.5. Nabywca pozostaje zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub 

miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji. W braku zawiadomienia o powyższych zmianach, przyjmuje 

się za skuteczne doręczenie na adres wskazany w zamówieniu lub innym dokumencie pochodzącym od 

Nabywcy. 

 

11.6. Sprzedawca pozostaje uprawniony do zmiany niniejszych OWS w każdym czasie. Sprzedawca dołoży 

wszelkich starań, w szczególności poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej, aby powiadomić 

Nabywców o zmianach. Wszelkie zmiany niniejszych OWS nie dotyczą Umów zawartych przed dniem wejścia 

w życie zmienionych warunków. 


