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1. Postanowienia ogólne – zakres obowiązywania 

 

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży  (zwane dalej: „OWS” lub „Warunki”) mają 

zastosowanie do umów sprzedaży oraz wszelkich innych umów nazwanych lub nienazwanych 

(dalej „Umów”) zawieranych przez Rothlehner Podesty Ruchome sp. z o.o. z siedzibą w 

Skawinie przy ul. Energetyków 4, NIP 5240016380, KRS 0000157547 (dalej „Sprzedający”) 

a jej kontrahentami (dalej: „Kupujący”) w zakresie sprzedaży następujących przedmiotów 

(zwane dalej: „Towarami” lub „Przedmiotem Umowy”):  

• maszyn i urządzeń, 

• części i podzespołów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedającego. 

 

Niniejsze OWS obowiązują wyłącznie w odniesieniu do umów zawieranych z 

przedsiębiorcami, w tym osobami fizycznymi, prowadzącymi we własnym imieniu 

działalność gospodarczą lub zawodową oraz zawierającymi umowę ze Sprzedającym w 

związku ze swoją działalnością zawodową, której zawodowy charakter wynika w 

szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Warunki nie obowiązują przy 

transakcjach zawieranych przez konsumentów lub osoby fizyczne, zawierających umowę 

bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że 

nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu 

wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

1.2 Niniejsze OWS stanowią podstawę zawieranych umów sprzedaży oraz wszelkich innych 

umów nazwanych lub nienazwanych, a także związanych z nimi transakcji pomocnych, takich 

jak m.in. dostawa Towarów lub usługi dodatkowe, bądź świadczenia na podstawie oferty 

Sprzedającego. OWS obowiązują także w zakresie ustawowych stosunków 

zobowiązaniowych, których bezpośrednim lub pośrednim źródłem są transakcje zawierane 

miedzy Sprzedającym a Kupującym. 

Jeżeli Sprzedający i Kupujący pozostają w stałych stosunkach handlowych, przyjęcie 

niniejszych Warunków przez Kupującego uznane jest jako akceptacja OWS również dla 

umów zawieranych w przyszłości między stronami, chyba że OWS ulegną zmianie lub ich 

zastosowanie zostanie wyłączone. 

Jeżeli Sprzedający w zakresie sprzedaży Towarów, będących przedmiotem Umowy, lub 

podzespołów, elementów lub oprogramowania Towarów, jest związany umowami ze swoimi 

kontrahentami, ograniczenia gospodarcze lub prawne wynikające z tych umów obowiązują 

również Kupującego. 

 

1.3 Z uwagi na wysoko specjalistyczny charakter sprzedawanych przez Sprzedającego 

Towarów, Sprzedający zastrzega sobie możliwość oferowania sprzedawanych przez siebie 

Towarów tylko na rzecz przedsiębiorców, działających jako profesjonalne podmioty, które 

dokonują zakupu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.  

1. 4 Niniejsze OWS stanowią integralną część wszystkich ofert lub zaproszeń do składania 

oferty złożonych przez Sprzedającego, a także akceptacji i przyjęcia przez Sprzedającego 

wszelkich zamówień składanych przez Kupujących, chyba że w formie pisemnej lub 

elektronicznej Sprzedający postanowi inaczej.  

 

1.5 OWS są dostępne przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Sprzedającego 

oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej https://rothlehner.pl/owsprzedazy.pdf, 

https://rothlehner.pl/owsprzedazy.pdf
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gdzie są udostępnione Kupującemu, w taki sposób aby mógł zapoznać się z OWS, 

przechowywać i odtwarzać OWS w zwykłym toku czynności poprzez pobranie ich ze strony 

w formie pdf. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach transakcje są zawierane ustnie, to niniejsze 

OWS również obowiązują. 

 

1.6 Wszelkie dodatkowe lub odbiegającego od treści OWS warunki Kupującego, w tym także 

zawarte w jego wzorcach umownych, zostają niniejszym wyraźnie wyłączone z zastosowania 

i nie będą brane pod uwagę przez Sprzedającego, ani nie będą miały zastosowania do 

jakiejkolwiek sprzedaży lub sprzedaży z dostawą dokonywanej przez Sprzedającego na rzecz 

Kupującego.  

 

1.7 Niniejsze OWS mają charakter wyłączny. Wszystkie postanowienia dodatkowe sprzeczne 

lub odmienne w stosunku do OWS obowiązują tylko jeżeli mają formę pisemną pod rygorem 

nieważności i zostały wyraźnie zaakceptowane przez Sprzedającego. 

 

1.8 Niniejsze OWS obowiązują w odniesieniu do wszystkich przyszłych czynności z 

Kupującym.  

 

2. Oferta – zawarcie umowy – zakaz cesji 

 

2.1 Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego, w katalogach, 

broszurach, ulotkach, reklamach i tym podobnych publikacjach, nie stanowią oferty w 

rozumieniu Kodeksu cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny.  

Sprzedającemu przysługują wszelkie prawa (w tym prawa autorskie) do materiałów, 

rysunków, szkiców, kalkulacji i oprogramowania. Zabrania się udostępniania tych danych 

osobom trzecim w jakikolwiek sposób, również za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

Sprzedający i Kupujący zobowiązują się względem siebie do zachowania w tajemnicy 

udostępnionych przy wykonywaniu umowy schematów, planów i innych dokumentów, 

oznaczonych jako poufne. Powyższe ograniczenie nie dotyczy zobowiązania do zachowania 

tajemnicy takich informacji, które w środowisku Sprzedającego i Kupującego są uważane za 

powszechnie znane. 

 

2.2 Sprzedający zastrzega, iż parametry techniczne dotyczące sprzedawanych Towarów 

podawane w publikacjach Sprzedającego. mogą w każdym czasie ulec zmianie z uwagi na 

wprowadzane przez producentów modyfikacje techniczne.  

2.3 Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie pisemnego lub e-

mailowego zamówienia przez Kupującego i jego potwierdzenie przez Sprzedającego w 

formie pisemnej lub elektronicznej, w tym także za pośrednictwem e-mail lub faksu.  

2.4 Złożona przez Sprzedającego oferta nie stanowi zawarcia umowy do czasu uzgodnienia 

przez strony wszystkich istotnych elementów umowy.  

2.5 Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak odpowiedzi na 

złożone zamówienie nie stanowi jego milczącego przyjęcia. Artykuł 682 kodeksu cywilnego 

nie znajduje zastosowania do transakcji z udziałem Sprzedającego.  

2.6 Przyjęcie oferty Sprzedającego z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia uważa się za 

nową ofertę. 

2.7 Oferty Sprzedającego zachowują ważność w terminie określonym w treści oferty, a jeśli 

takiego terminu nie ma, w ciągu 4 tygodni od daty jej sporządzenia. 

2.8 Sprzedający najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia 

informuje Kupującego w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną o: 
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a)  aktualnym terminie realizacji zamówienia, jeżeli ten różni się od wcześniej ustalonego. 

b) braku możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji. 

2.9 Jeśli potwierdzenie zamówienia złożone przez Sprzedającego odbiega od zamówienia, 

przyjmuje się, że Kupujący wyraził na to zgodę, jeśli nie sprzeciwi się temu na piśmie w 

terminie 5 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zamówienia. 

2.10 Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany konstrukcji lub formy sprzedawanego 

Towaru, także po zawarciu umowy, o ile nie doprowadzi to do istotnej zmiany funkcji ani 

wyglądu sprzedawanego Towaru i nie będzie wyraźnie wyłączone przez Kupującego za 

względu na cel umowy. 

2.11 Prawa lub obowiązki Kupującego wynikające z umowy zawartej ze Sprzedającym mogą 

być przeniesione na osobę trzecią jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego. 

 

3. Cena – warunki płatności 

 

3.1 Cena wskazana przez Sprzedającego jest ceną netto, do której zostanie doliczony podatek 

od towarów i usług w obowiązującej wysokości (cena brutto). 

3.2 O ile nic innego nie wynika z potwierdzenia zamówienia, cena towaru nie obejmuje 

kosztów transportu, a zamówienie jest realizowane z odbiorem w miejscu siedziby 

Sprzedającego. 

3.3 Podane ceny Towarów określone są dla standardowych produktów oferowanych przez 

Sprzedającego. Jeśli na życzenie Kupującego zastosowano dodatkowe rozwiązania 

techniczne, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia dodatkowej opłaty z tego tytułu w 

wysokości obliczanej indywidualnie dla każdego zamówienia.  

3.4 Cena może być podana w PLN lub w walucie obcej stosownie do ustaleń stron 

dokonanych przy zawieraniu umowy z zastrzeżeniem iż w przypadku ceny podanej w walucie 

obcej Sprzedający określi  kurs przeliczenia na PLN na postawie Tabeli aktualnych kursów 

walut mBank S.A. z dnia wystawienia faktury, jeżeli treść zamówienia nie stanowi inaczej.   

3.5 O ile nic innego nie wynika z potwierdzenia zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do 

zapłaty należności za zamówiony Towar w terminie wskazanym w fakturze VAT, nie później 

niż przed dostarczeniem Towaru Kupującemu. 

3.6 Zapłata zostanie dokonana przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedającego 

wskazany na fakturze. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego 

Sprzedającego w  kwocie odpowiadającej cenie brutto.  

Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną przez Sprzedającego na 

adres e-mail wskazany w zamówieniu. 

3.7 Wyłącza się możliwość dokonania przez Kupującego zapłaty za Towar w formie 

potrącenia wierzytelności, chyba że Sprzedający wyrazi na to pisemną zgodę lub 

wierzytelności Kupującego wynikają z prawomocnego orzeczenia sądowego. 

3.8 W przypadku, gdy Kupujący naruszy jakiekolwiek zobowiązania w zakresie zapłaty, lub 

gdyby po zawarciu umowy okazało się, że zapłata jest wątpliwa ze względu na stan 

majątkowy Kupującego, Sprzedający jest uprawniony  do wstrzymania realizacji umowy do 

czasu dokonania przez Kupującego wszystkich zaległych płatności oraz uiszczenia całej ceny 

brutto „z góry” lub udzielenia zabezpieczenia jej zapłaty.  

3.9 W przypadku gdy Strony ustaliły termin zapłaty następujący po wydaniu Towaru na rzecz 

Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do otrzymania zabezpieczenia zapłaty Ceny lub jej 

promesy.  

  



5 
 

4. Termin dostawy 

 

4.1 Termin dostawy jest wiążący dla Sprzedającego tylko w przypadku wiążącego 

potwierdzenia zamówienia. Termin dostawy jest terminem szacowanym i jest zależny od 

ewentualnych, zleconych przez Kupującego rejestracji i badań UDT oraz działań ze 

strony organu administracyjnego jakim jest Urząd Dozoru Technicznego oraz wszelkich 

innych czynników niezależnych od Sprzedającego. 

4.2 Dopuszcza się częściową dostawę towaru.  

W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest 

najdłuższy podany termin. 

4.3 Uzgodniony termin dostawy rozpoczyna bieg w momencie zawarcia umowy 

(potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego) i otrzymania zapłaty Ceny od Kupującego, 

jeśli taka była uzgodniona.  

4.4 Termin dostawy jest zachowany, jeśli przed jego upływem Przedmiot Umowy opuścił 

magazyn lub Sprzedający poinformował Kupującego o gotowości Towaru do odbioru.  

4.5 Do każdej dostawy Sprzedający wystawi dokument Protokół Odbioru zawierający opis 

asortymentu i ilości dostarczonych Towarów. Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenia 

odbioru Towarów na dokumencie Protokół Odbioru. 

4.6 W przypadku gdy Kupujący dopuszcza się zwłoki w odbiorze Towaru, Sprzedający jest 

uprawniony domagać się odszkodowania w zryczałtowanej wysokości 0,5% wartości netto 

Towaru za każdy pełny tydzień zwłoki, nie więcej jednak niż łącznie 5% ceny netto.  

Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego powyższe 

kwoty.  

4.7 W takim przypadku niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na 

Kupującego z momentem popadnięcia w opóźnienie w odbiorze Towaru. 

4.8 W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze Towaru przekraczającej 30 dni lub jego 

odmowy odbioru Towaru, Sprzedający zamiast żądania wykonania zobowiązania może 

odstąpić od umowy, żądając zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny brutto. 

Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w kwocie wyższej.  

4.9 W przypadku, gdy Klient nie odebrał Towaru wysłanego do miejsca wskazanego w 

Potwierdzeniu Zamówienia, Sprzedawca lub przewoźnik jest uprawniony, wedle swojego 

wyboru, oddać Towar na przechowanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Klienta, wysłać 

Towar do siedziby Klienta na jego koszt i ryzyko, lub odstąpić od Umowy w terminie 3 

miesięcy od ustalonego w Umowie terminu dostawy Towaru. W każdym z powyższych 

przypadków Sprzedawca lub przewoźnik może obciążyć Klienta wynikłymi z tego tytułu 

kosztami oraz może żądać odpowiedniego odszkodowania.   

 

5. Przejście niebezpieczeństwa i transport 

 

5.1 O ile nic innego nie wynika z potwierdzenia zamówienia, realizacja zamówienia następuje 

w siedzibie Sprzedającego. W takim wypadku ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty 

Towaru przechodzi na Kupującego w momencie pozostawienia Towaru do jego dyspozycji w 

określonym miejscu i czasie. 

5.2 W przypadku uzgodnienia, iż dostawa odbywać się będzie za pośrednictwem, spedytora 

lub przewoźnika, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na 

Kupującego w chwili wydania przez Sprzedającego Towaru spedytorowi lub przewoźnikowi. 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków  samym Towarze czy 

też jego opakowaniu powstałych po tej chwili.  

5.3 Kupujący zobowiązany jest samodzielnie zorganizować transport oraz ponosi ryzyko 

załadunku i transportu. Jeśli Kupujący nie określił najpóźniej na 2 dni robocze przed wysyłką 
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Towaru, sposobu dostawy i/lub przewoźnika, Sprzedający  jest uprawniony samodzielnie 

ustalić sposób wysyłki i przewoźnika na koszt Kupującego z wyłączeniem wszelkiej 

odpowiedzialności za szkodę z wyżej wymienionym wyborem, poza przypadkami winy 

umyślnej. 

5.4 Strony mogą ustalić, że Towar będzie przewoził Sprzedawca do miejsca wskazanego 

przez Kupującego. Koszt przewozu ponosi wówczas Kupujący. 

5.5 Kupujący ponosi ryzyko wysyłki Towaru. Koszty ubezpieczenia transportu, które 

Sprzedający jest uprawniony, lecz nie obowiązany zawrzeć, ponosi Kupujący. O szkodach 

powstałych w wyniku transportu należy powiadomić na piśmie najpóźniej w terminie jednego 

tygodnia od odbioru Przedmiotu Dostawy. Zakres odpowiedzialności Sprzedającego 

ogranicza się do roszczeń, które Sprzedający ma względem transportującego lub 

ubezpieczyciela transportu. Zakres ten nie dotyczy roszczeń wynikających z zamiaru lub 

rażącego niedbalstwa Sprzedającego. 

5.6 W przypadku gdy wysyłka opóźnia się z powodu okoliczności, za które Sprzedający nie 

ponosi odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na Kupującego z dniem zgłoszenia 

Kupującemu gotowości wysyłki. Na życzenie Kupującego Sprzedający jest zobligowany 

zabezpieczyć Przedmiot Dostawy przed uszkodzeniem na koszt Kupującego. 

5.7 Utrata lub uszkodzenie towarów po przejściu ryzyka na Kupującego nie zwalnia go od 

obowiązku zapłaty ceny, chyba że utrata lub uszkodzenie wynikało z umyślnego działania 

Sprzedającego. 

5.8 Dostarczone Towary Kupujący jest obowiązany przyjąć, także wtedy gdy posiadają 

nieistotne wady. 

 

5. Zastrzeżenie własności 

 

6.1 Stosownie do art. 589 Kodeksu cywilnego Sprzedający zastrzega sobie własność 

sprzedawanego Towaru do momentu zapłaty wszystkich należności wynikających z umowy 

niezależnie od ich podstawy prawnej. Obowiązek uzyskania daty pewnej na dokumencie 

potwierdzającym zawarcie umowy zawierającej zastrzeżenie własności spoczywa na 

Kupującym na jego koszt oraz ryzyko. 

6.2  W okresie zastrzeżenia własności Kupujący jest obowiązany do dbania o Przedmiot 

Umowy; w szczególności jest obowiązany do ubezpieczenia Przedmiotu Umowy przeciw 

ryzkom pożaru, powodzi, zalania, kradzieży i innych zdarzeń losowych do wysokości 

wartości odtworzeniowej. Kupujący niniejszym przenosi na Sprzedającego wszelkie 

roszczenia odszkodowawcze z tytułu wyżej wymienionego ubezpieczenia i poinformuje o 

cesji ubezpieczyciela.  

6.3 W przypadku konieczności poniesienia nakładów na Przedmiot Umowy, Kupujący ponosi 

je na własny koszt.  

6.4 Do czasu przeniesienia prawa własności na Kupującego nie może on zbyć Towaru ani 

ustanawiać na nim zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich, wynająć lub w inny 

sposób obciążyć Przedmiotu Umowy. 

6.5 W przypadku, gdy Kupujący naruszy zakaz określony w pkt 6.4, przeniesie on na 

Sprzedającego przysługujące mu wszystkie wierzytelności z tytułu dalszej odsprzedaży 

Przedmiotu Umowy, a także przekaże swojemu dłużnikowi informację o przelewie 

wierzytelności i poinformuje osoby trzecie, aby wszelkie płatności z tytułu odsprzedaży 

dokonywane były na rzecz Sprzedającego.  

 

6.6 W przypadku jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich w Przedmiot Umowy lub zgłoszenia 

jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie do tego Towaru, Kupujący obowiązany jest 

niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego na piśmie oraz poinformować osoby trzecie 
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o prawie własności Sprzedającego, jak również podjąć wszelkie dostępne działania w celu 

ochrony prawa własności Sprzedającego. W przypadku zaniechania tych czynności, Kupujący 

ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego. 

6.7 W przypadku sprzecznego z umową zachowania Kupującego, w szczególności w 

przypadku zwłoki z zapłatą za dostarczony  Towar przekraczającej 30 dni, Kupujący jest 

zobowiązany na żądanie Sprzedającego wydać mu dostarczony Towar w całości. 

Skorzystanie z powyższego uprawnienia nie stanowi odstąpienia od umowy i będzie 

traktowane jako zabezpieczenie roszczeń Sprzedającego wobec Kupującego, chyba  że 

Sprzedający złoży wyraźne oświadczenie o odstąpieniu. Koszty dostarczenia (zwrotu 

Towaru) ponosi Kupujący. 

 

7. Odpowiedzialność za wady Towaru 

 

7.1 Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona na 

zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.  

7.2 Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy względem Klienta z tytułu strat, szkód 

pośrednich i następczych, jak również utraconych korzyści zostaje wyłączona w zakresie 

dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy. W każdym przypadku odpowiedzialność 

Sprzedawcy wynikająca z Umowy ograniczona jest do kwoty odpowiadającej wartości netto 

danego Zamówienia.  

7.3 Niezależnie od innych postanowień Umowy, Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków wskutek zaistnienia siły wyższej. Siła 

Wyższa jest rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od 

woli stron Umowy. W szczególności za Siłę Wyższą uznają takie zdarzenia jak: powodzie, 

trzęsienia ziemi, strajki, wojny, ataki terrorystyczne, epidemie, pandemie, opóźnienia 

dostawców, a także zjawiska o charakterze lokalnym: pożar, katastrofa drogowa itp. W 

przypadku wystąpienia okoliczności będącej siłą wyższą lub okoliczności stanowiących 

skutki jej wystąpienia lub działania, w tym gospodarcze, logistyczne, kadrowe, prawne, 

Sprzedawca ma prawo do odpowiedniej zmiany warunków lub odstąpienia od wykonania 

danego Zamówienia lub Umowy, w tym w szczególności do zmiany terminu dostawy 

Towarów.  

7.4 Producent Towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę lub Sprzedawca może/mogą 

udzielić gwarancji na Towary. Informacja o ewentualnym obowiązywaniu gwarancji na 

poszczególne Towary jest przekazywana Kupującemu wraz z ofertą lub akceptacją oferty w 

postaci książki gwarancyjnej, określającej osobę gwaranta, czas obowiązywania i warunki 

udzielonej gwarancji.   

7.5. Towary sprzedawane przez Sprzedającego są poddawane przeglądom wykonywanym 

przez Urząd Dozoru Technicznego (urządzenia) lub stację kontroli pojazdów (pojazdy). 

Kupujący tym sam oświadcza, że zaświadczenie z Urzędu Dozoru Technicznego lub stacji 

kontroli pojazdów dotyczące sprawności Towaru jest dla niego wystarczające. Sprzedawane 

podnośniki podlegają również przeglądom konserwatorskim i gwarancyjnym. Pojazdy 

natomiast gwarancyjnym, które Kupujący winien wykonywać ze wskazanych 

Autoryzowanych Stacjach Obsługi danego producenta. 
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8. Prawo do odstąpienia lub obniżenia ceny oraz dodatkowa odpowiedzialność 

Sprzedawcy 

 

8.1 Każda ze stron może odstąpić od umowy, kiedy świadczenie jest lub stało się 

bezwzględnie niemożliwe, w szczególności z powodu Siły Wyższej zgodnie z pkt. 7.3. To 

samo dotyczy sytuacji, w której Sprzedawca nie jest w stanie spełnić świadczenia z innych 

przyczyn. Kupujący może odstąpić od umowy, także wówczas gdy wykonanie częściowe nie 

miałoby dla niego znaczenia ze względu na właściwości Przedmiotu Umowy albo ze względu 

na zamierzony przez Kupującego cel umowy, wiadomy Sprzedającemu.  W innych 

wypadkach częściowej niemożliwości wykonania Umowy przez Sprzedającego, Kupujący 

może żądać jedynie odpowiedniego obniżenia wysokości świadczenia wzajemnego.  

8.2 Kupujący ma roszczenie do Sprzedającego o naprawienie szkody  z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy jedynie w przypadku rażącego niedbalstwa po stronie 

Sprzedawcy lub winy umyślnej Sprzedawcy.  

8.3 Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy, jeżeli jej wykonanie nie może nastąpić z 

przyczyn leżących po stronie Kupującego.  

8.4 W przypadku, gdy Sprzedający zamierza odstąpić od umowy na podstawie ppkt. 8.1 lub 

8.3, powinien on niezwłocznie po zaistnieniu przesłanki odstąpienia powiadomić o tym 

Kupującego. Sprzedawca jest przy tym zobowiązany, niezwłocznie zwrócić otrzymane od 

Kupującego świadczenia wzajemne, chyba że zachodzą przesłanki do jego zatrzymania.  

8.5 W przypadku gdy po zawarciu umowy staną się Sprzedającemu znane okoliczności, z 

powodu których spełnienie świadczenia przez Kupującego jest wątpliwe ze względu na jego 

stan majątkowy, Sprzedający jest uprawniony wstrzymać się ze spełnieniem swojego 

świadczenia lub jego pozostałej części do czasu uiszczenia przez Kupującego całej należności 

lub udzielenia przez niego odpowiedniego zabezpieczenia, a po upływie wyznaczonego 

terminu odstąpić od umowy, zachowując prawo żądania naprawienia na zasadach ogólnych 

szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. 

8.6 Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego jest ograniczona w każdym wypadku 

do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem jakichkolwiek szkód pośrednich, w  tym 

utraconych korzyści) i do kwoty nie przekraczającej wartości Umowy netto. Ograniczenie to 

ma zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.  

8.7 Odpowiedzialność Strony, której świadczenie wskutek działania Siły Wyższej nie jest 

możliwe, zostaje na czas jej działania wyłączona, z zastrzeżeniem uprawnienia do odstąpienia 

od Umowy, o którym mowa w ppkt 8.1.  

 

9. Miejsce spełnienia świadczenia – sąd właściwy – prawo właściwe 

10.1 O ile nic innego nie wynika z potwierdzenia zamówienia lub oferty, miejscem spełnienia 

świadczenia jest siedziba Sprzedawcy. 

10.2 Wszelkie spory wynikające z nin. OWS lub Umów, do których mają one zastosowanie, 

podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 

10.3 Prawem właściwym dla niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz dla zawartych 

przez Strony Umów jest prawo polskie. Przepisów Konwencji wiedeńskiej o 

międzynarodowej sprzedaży towarów nie stosuje się. W sprawach nieuregulowanych 
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niniejszymi OWS stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz inne przepisy powszechnie 

obowiązujące.  

10.4 Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.5 Jeśli którekolwiek z postanowień Umowy lub OWS okaże się nieważne lub nieskuteczne 

w jakimkolwiek zakresie, pozostałe  postanowienia pozostają nienaruszone, chyba że z 

okoliczności będzie wynikać, że bez takich nieważnych lub nieskutecznych postanowień 

Umowa nie zostałaby zawarta. Strony niezwłocznie, w dobrej wierze, podejmą negocjacje w 

celu zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia nowym postanowieniem, 

którego -  na tyle, na ile to możliwe w danych okolicznościach, treść, cel i gospodarczy skutek 

jest możliwie najbliższy postanowieniu nieskutecznemu.  

10.6 Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 24 sierpnia 2022 i mogą być zmienione w 

każdym czasie, ze skutkiem na przyszłość.   

 


