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PROGROUP BOARD SP. Z O.O. 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

stan na: 02 listopad 2022 

 

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 

 

a) Następujące Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują wyłącznie dla wszystkich 

naszych - również przyszłych - dostaw i świadczeń. Nie uznajemy warunków 

Zamawiającego odmiennych lub odbiegających od naszych Warunków 

Sprzedaży, w szczególności nie stanowi ich akceptacji dostawa bez zastrzeżeń, 

nawet w sytuacji gdy znaliśmy rozbieżności między naszymi warunkami a 

warunkami Zamawiającego. O ile nasze warunki nie zawierają żadnych innych 

postanowień, obowiązują przepisy ustawowe bez względu na ewentualne 

obyczaje handlowe. 

 

b) Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują tylko w stosunku do przedsiębiorców w 

rozumieniu art. 431 kc (Kodeks cywilny). 

 

2. OFERTA/ZAWARCIE UMOWY 

 

a) Propozycje handlowe kierowane do kontrahentów nie stanowią ofert w 

rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Do zawarcia umowy dochodzi w 

momencie potwierdzenia przez nas zamówienia złożonego przez kontrahenta 

– najpóźniej jednak z chwilą dostawy towaru. Ewentualne sprzeciwy należy 

odnotować na naszym dokumencie dostawy oraz liście przewozowym - CMR i 

potwierdzić podpisem kierowcy, Zamawiający zobowiązany jest przekazać 

nam niezwłocznie kopie tych dokumentów.  

 

b) Informacje odnośnie do wymiarów, ciężarów i innych właściwości produktu 

zawarte w naszych ofertach oraz pozostałej dołączanej dokumentacji są 

jedynie wskaźnikami i stanowią jedynie wtedy część umowy, jeżeli w naszym 

potwierdzeniu zlecenia zostały wyraźnie określone jako wiążące. W każdym 

przypadku - także bez wyraźnego potwierdzenia - uznaje się za uzgodnione i 
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obowiązujące w następującej kolejności: tolerancje ujęte w naszej karcie 

danych technicznych, a w następnej kolejności wzgl. w przypadku ich braku: 

zwyczajowe tolerancje uznawane w handlu. Karta danych technicznych w 

każdorazowo obowiązującej wersji zostanie na nasz koszt przesłana 

Zamawiającemu na jego żądanie. 

 

c) Zastrzegamy sobie prawa własności, nie wyłączając praw własności 

intelektualnej, odnośnie m.in. do receptur, przepisów wytwarzania, wzorów i 

innych specyfikacji i informacji, które udostępniamy Zamawiającemu, czy to 

natury materialnej, czy niematerialnej, w szczególności w formie 

elektronicznej; udostępnianie ich osobom trzecim wymaga naszej wyraźnej 

pisemnej zgody. Dotyczy to w szczególności dokumentów pisemnych 

oznaczonych jako „poufne”. 

 

d) Jeżeli zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, 

Zamawiający jest nią związany przez okres 14 dni roboczych od daty jej 

wysłania. Możemy przyjąć tę ofertę w tym terminie poprzez przesłanie 

potwierdzenia zamówienia lub wysłanie towaru. Przepisy art. 661 § 1-3, 662 

oraz 682 kc nie znajdują zastosowania.  

 

e) Produkcja i dostawa następują według naszego wyboru w jednej z naszych 

fabryk albo poprzez jedną ze spółek powiązanych z grupy Progroup Board; 

listę spółek powiązanych z grupy Progroup Board wraz z ogólnymi warunkami 

sprzedaży mającymi zastosowanie do świadczonych przez nie produkcji i 

dostaw, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej 

http://www.progroup.ag. Najpóźniej poprzez odbiór towaru Zamawiający 

wyraża zgodę na przejście praw i obowiązków z umowy na spółkę powiązaną 

z grupy Progroup Board.  

 

3. CENA / PŁATNOŚĆ / ODSETKI / OPŁATA ADMINISTRACYJNA  

 

a) Nasze ceny rozumiane są jako „dostarczone do miejsca” (DAP zgodnie z 

regułami Incoterms 2010) zawierające koszty transportu do miejsca dostawy 

wskazanej w naszym potwierdzeniu zamówienia z doliczeniem ustawowego 
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podatku od towarów i usług w wysokości obowiązującej w danej chwili, o ile w 

poszczególnym przypadku nie uzgodniono inaczej. Każdy dzień dostawy 

zostanie ujęty w rachunku zbiorczym, o ile nie ustalono inaczej. 

b) Faktury są wysyłane w formie elektronicznej jako PDF lub w porównywalnym 

bezpiecznym formacie (np. inny format wprowadzony jako wymagany przez 

prawo - e-faktura), na adres e-mail podany przez klienta, na wyraźne życzenie 

klienta również w formie papierowej. W zakresie w jakim jest to zależne od 

Progroup, w przypadku wysyłki elektronicznej zostaną podjęte niezbędne środki 

w celu zapewnienia bezpiecznej wysyłki, zgodnie z odpowiednim stanem 

technologii bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek 

szkody poniesione przez klienta w wyniku przechwycenia i/lub modyfikacji, 

przez osoby trzecie, faktury otrzymanej przez klienta w trakcie procesu 

transmisji i w rezultacie nie odpowiadającej fakturze stworzonej i wysłanej przez 

nas. W szczególności wszelkie nieprawidłowe płatności dokonane przez klienta 

w wyniku takiego zdarzenia obciążają klienta. 

 

c) Wszystkie końcowe zafakturowane sumy są płatne bez potrąceń w terminie 30 

dni od daty wystawienia rachunku lub faktury, o ile w poszczególnym przypadku 

nie uzgodniono inaczej. Jako datę płatności uznaje się datę wpływu środków 

pieniężnych na nasze konto. W przypadku opóźnienia w płatności, możemy 

domagać się według naszego wyboru odsetek maksymalnych obliczanych na 

podstawie art. 359 § 21 kc lub odsetek należnych zgodnie z ustawą o terminach 

zapłaty w transakcjach handlowych - co nie uchybia naszemu uprawnieniu do 

dochodzenia odszkodowania przenoszącego ww. odsetki. 

 

d) Jeżeli Zamawiający pozostaje w opóźnieniu z zapłatą jednej z kwot rachunku, 

jesteśmy upoważnieni do postawienia w stan natychmiastowej wymagalności 

pozostałych należności Zamawiającego z tytułu dostaw. Zamawiający zostanie 

przez nas poinformowany o tym w formie pisemnej. 

 

e) Jeżeli po zawarciu umowy dojdzie do niemożliwych wcześniej do przewidzenia 

podwyżek kosztów, zastrzegamy sobie prawo do stosownego podniesienia 

naszych cen, jednak o nie więcej niż o 30%. Podniesienie cen nastąpić może 

najwcześniej po upływie czterech tygodni od zawarcia umowy. Za podwyżki 
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takie w szczególności uznawane są podwyżki kosztów z uwagi na wzrosty cen 

półproduktów i towarów importowanych, jak również zmieniające się kursy 

walut. Odpowiednie zmiany cen udokumentujemy na żądanie Zamawiającego. 

 

f) Gdy na podstawie odrębnego porozumienia przyjmujemy czeki lub weksle, 

odbywa się to tylko jedynie w celu zabezpieczenia spełnienia świadczenia; 

ewentualne koszty obrotu czekowego i wekslowego obciążają Zamawiającego. 

 

g) W przypadku bezpodstawnego niespełnienia umowy lub bezpodstawnego 

rozwiązania umowy przez Zamawiającego, przysługuje nam zryczałtowana 

opłata administracyjna w wysokości 15% wartości netto towaru z danego 

zamówienia. Pobranie tej opłaty nie uchybia naszemu uprawnieniu do 

dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość w/w opłaty na 

zasadach ogólnych. 

 

h) Gdy po zawarciu umowy okaże się, że wypłacalność Zamawiającego jest 

zagrożona, a tym samym również jego świadczenie wzajemne - w 

szczególności ze względu na znaczne pogorszenie się jego sytuacji 

ekonomicznej - jesteśmy uprawnieni - również w stosunku do przyszłych dostaw 

- do odwołania uzgodnionych terminów płatności i do realizacji dostaw we 

wszystkich stosunkach handlowych z Zamawiającym tylko za przedpłatą lub za 

przedłożeniem zwyczajowych zabezpieczeń bankowych. Nie uchybia to 

przysługującym nam dodatkowym roszczeniom ustawowym.  

 

i) Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia lub zatrzymania tylko o tyle, 

o ile jego roszczenie jest stwierdzone prawomocnym wyrokiem lub uznane 

przez nas na piśmie. Nie uchybia to przysługującym mu uprawnieniom w 

przypadku wad/braków dostawy, w szczególności wskazanym w pkt 5 lit. e. 

niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.  

 

j) Jesteśmy uprawnieni bez dodatkowej zgody Zamawiającego do przelewu 

naszych wierzytelności przysługujących nam od Zamawiającego, wynikających 

i powstałych w związku ze stosunkiem dostawy, na osobę trzecią, w 

szczególności do celów faktoringu lub forfaitingu. Ograniczenia dotyczących 
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przelewu wierzytelności lub zakazu przelewu wierzytelności, który wynikałby z 

Ogólnych Warunków Zamówień stosowanych przez Zamawiającego nie 

znajdują wobec nas zastosowania.  

 

4. DOSTAWA / SIŁA WYŻSZA / OPAKOWANIE / TRANSPORT / 

PRZEJŚCIE RYZYKA 

 

a) Podawane terminy dostawy mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie 

prawo do zmiany terminu dostawy oraz odstąpienia od umowy ze względu na 

brak prawidłowej lub terminowej dostawy półproduktów. Jeśli nastąpi to z 

powodu okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, niezwłocznie 

po otrzymaniu tej informacji, najpóźniej jednakże w ciągu 5 dni roboczych, 

odpowiednio poinformujemy Zamawiającego. W takim przypadku możemy 

odstąpić od umowy po upływie odpowiedniego okresu oczekiwania, 

wynoszącego maksymalnie 30 dni od wysłania przez nas odpowiedniej 

informacji do Zamawiającego, przy czym natychmiast po odstąpieniu od 

umowy zwrócimy świadczenie wzajemne otrzymane od Zamawiającego. 

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku 

otrzymania od nas informacji o braku otrzymania przez nas prawidłowej lub 

terminowej dostawy półproduktów do upływu 30 dni od wysłania przez nas 

odpowiedniej informacji do Zamawiającego.  

 

b) Nie jesteśmy związani potwierdzonymi przez nas terminami dostaw w 

przypadku, gdy Zamawiający nie udostępni nam terminowo informacji i 

dokumentacji koniecznych do dyspozycji, produkcji i planowania wysyłki, lub 

nie wywiązuje się ze swoich pozostałych obowiązków umownych 

wpływających na terminową dostawę towaru; dotyczy to w szczególności: 

 

(1) ostatecznego wyjaśnienia wszystkich szczegółów technicznych na 

podstawie opisów w naszej karcie danych technicznych w obowiązującej 

wersji, 
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(2) terminowego i prawidłowego spełnienia zobowiązań Zamawiającego, w 

szczególności dostarczenia wszystkich dokumentów, które powinien 

dostarczyć Zamawiający oraz pozwoleń urzędowych, jak również 

 

(3) uiszczenia uzgodnionej zaliczki. 

 

Na żądanie Zamawiającego dostarczymy mu na nasz koszt zestawienie 

danych technicznych w obowiązującej wersji.  

 

c) Terminy dostaw są jedynie wiążące, jeżeli je wyraźnie potwierdzimy i podlegają 

zastrzeżeniom opisanym w punkcie 4 litera a) i b). 

 

d) Siła wyższa i inne wydarzenia niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia 

umowy, włącznie z wojną, zamieszkami, legalnymi i nielegalnymi strajkami i 

innymi porównywalnymi działaniami pracowników, dyspozycjami władz, 

brakiem energii i surowców, trudnościami w komunikacji i nieuniknionymi 

zakłóceniami operacyjnymi jak również pożarem – również u naszych 

dostawców -, zwalniają nas na okres trwania zakłócenia i zakres jego 

oddziaływań od obowiązku dostawy i świadczenia. W przypadku gdy okres 

trwania zakłóceń jest niemożliwy do przewidzenia, okoliczności opisane 

powyżej w pierwszym zdaniu uprawniają nas do odstąpienia w całości lub 

częściowo od umowy, w związku z czym Zamawiającemu nie będą 

przysługiwały roszczenia odszkodowawcze; odstąpienie nastąpić może jednak 

nie wcześniej jednak niż 30 dni i najpóźniej 60 dni od wysłania przez nas 

informacji do Zamawiającego o wystąpieniu zakłóceń. Analogiczne prawo 

odstąpienia  z obowiązywaniem analogicznych terminów przysługuje nam 

jeżeli w/w okoliczności czynią wykonanie umowy długotrwale nierentownym, a 

nie można od nas oczekiwać realizacji umowy. O wystąpieniu siły wyższej lub 

podobnych zdarzeń poinformujemy Zamawiającego niezwłocznie; pkt 4 litera 

a), ostatnie zdanie znajduje odpowiednie zastosowanie. 

 

e) Jesteśmy uprawnieni do dostaw częściowych i częściowego świadczenia i 

możemy, po odpowiednim zafakturowaniu, zażądać oddzielnej zapłaty, chyba 

że dostawa lub świadczenie częściowe obiektywnie są sprzeczne z 
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uzasadnionym interesem Zamawiającego lub nie można od niego oczekiwać 

ich przyjęcia. Nie uchybia to prawom przysługującym Zamawiającemu w 

przypadku zwłoki lub niemożliwości naszego świadczenia. 

 

f) Niebezpieczeństwo przypadkowego zniszczenia lub przypadkowej utraty 

towaru przechodzi na Zamawiającego najpóźniej z chwilą dokonania dostawy 

do umówionego miejsca dostawy. Gdy dostawa lub odbiór towaru opóźnia się 

w przypadku wiążących terminów dostawy lub gdy poinformowaliśmy 

Zamawiającego z wyprzedzeniem przynajmniej 8 dni roboczych o dokonaniu 

(wcześniejszej) dostawy/świadczenia, ryzyko zniszczenia lub pogorszenia się 

towaru przechodzi na Zamawiającego z upływem dnia roboczego 

uzgodnionego jako termin dostawy, nie zważając na inne ustalenia odnośnie 

do warunków dostaw i płatności. 

 

g) Tektura falista będzie dostarczana na drewnianych paletach lub 

porównywalnych nośnikach, o ile nie uzgodniono inaczej. Każda paleta jest 

opasana ściągaczem z tworzywa sztucznego.  

    

5. RĘKOJMIA  

 

a) Do powstania roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi wymagane jest, aby 

należycie wypełnił swoje obowiązki dotyczące zbadania towaru i 

zawiadomienia o wadzie. Zamawiający zobowiązany jest szczegółowo zbadać 

każdą dostawę niezwłocznie po otrzymaniu, najpóźniej w terminie 3 dni 

roboczych. 

 

b) Bez uszczerbku dla przepisów ustawowych, Zamawiający winien natychmiast 

spowodować odnotowanie przez kierowcę wad widocznych przy dostawie 

towaru, a w szczególności dostaw niepełnych ilościowo i uszkodzeń 

transportowych na naszym potwierdzeniu odbioru dostawy oraz na liście 

przewozowym CMR. Powyższe Zamawiający winien potwierdzić oraz 

następnie przekazać nam niezwłocznie kopię tego potwierdzenia dostawy. 

Gdy w trakcie kontroli lub później zostanie odkryta wada, Zamawiający winien 

niezwłocznie zgłosić ją nam w formie pisemnej. Zgłoszenie uznaje się za 
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dokonane niezwłocznie, jeżeli nastąpi w terminie dwóch tygodni od wykrycia 

wady, przy czym do zachowania terminu wystarczy terminowe wysłanie 

zgłoszenia.   

 

c) Na Zamawiającym ciąży pełny ciężar dowodowy w odniesieniu do wszystkich 

przesłanek roszczenia, w szczególności do samej wady, do reklamowanej 

ilości dostarczonego towaru, chwili wykrycia wady i terminowości zgłoszenia 

reklamacyjnego. 

 

d) W przypadku uzasadnionej reklamacji jesteśmy uprawnieni, według własnego 

uznania, do usunięcia wady lub do dostawy towaru pozbawionego wad w 

stosownym terminie, który również uwzględnia czas na nasze zaopatrzenie. 

Decyzję o wyborze sposobu usunięcia wady powinniśmy podjąć w stosownym 

terminie. Gdy usunięcie wady nie powiedzie się w stosownym terminie, 

Zamawiający może zgodnie z przepisami ustawowymi żądać obniżenia ceny 

lub odstąpić od umowy, jeżeli przedmiot dostawy wykazuje istotną wadę. Do 

potencjalnych roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego z tytułu 

wadliwości towaru stosuje się odpowiednio pkt 6 niniejszych Ogólnych 

Warunków Sprzedaży. 

 

e) Jesteśmy uprawnieni do uzależnienia załatwienia reklamacji od zapłacenia 

pełnej należnej ceny zakupu przez Zamawiającego. Zamawiający jest 

jednakże uprawniony do zatrzymania części ceny proporcjonalnej do 

stwierdzonej wady. 

 

f) Zamawiający może zgłaszać roszczenia regresowe przeciwko nam, jedynie o 

ile nie poczynił ze swoim odbiorcą żadnych uzgodnień wykraczających poza 

ustawowe roszczenia z tytułu wady towaru. Co do zakresu roszczeń 

odszkodowawczych i roszczeń o zwrot poniesionych nakładów w drodze 

regresu, obowiązuje pkt 6 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. 

 

g) Zamawiający zobowiązuje się ponadto do przyjmowania i załatwiania roszczeń 

z tytułu rękojmi swoich odbiorców zgodnie ze znanymi mu naszymi wytycznymi 

w tym zakresie.  
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6. ODSZKODOWANIE  / WYNAGRODZENIE PONIESIONYCH NAKŁADÓW 

 

a) W zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie wiążącymi przepisami 

prawa i o ile w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub odbiegających 

od nich uzgodnieniach indywidualnych nie postanowiono inaczej, wyklucza się 

wszelkie roszczenia odszkodowawcze, chyba że zostały spowodowane 

umyślnym naruszeniem naszych obowiązków umownych lub ustawowych. 

Dotyczy to wszystkich roszczeń odszkodowawczych, niezależnie od ich 

podstawy prawnej, w szczególności również roszczeń odszkodowawczych z 

tytułu culpa in contrahendo, z tytułu naruszenia pozostałych obowiązków, 

roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych lub o zwrot nakładów poczynionych 

przez Zamawiającego. 

 

b) Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. a), nie dotyczy naszej 

odpowiedzialności z tytułu zawinionego naruszenia życia, ciała i zdrowia, 

naszej odpowiedzialności za brak właściwości świadczenia, o istnieniu której 

zapewniliśmy Zamawiającego, naszej odpowiedzialności za wady, które 

podstępnie zatailiśmy, naszej ustawowej bezwzględnie obowiązującej 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W 

każdym przypadku nasza odpowiedzialność ogranicza się do rzeczywiście 

poniesionych przez Zamawiającego, typowych przy zawarciu umowy, 

przewidywalnych szkód, chyba że naruszenie obowiązków umownych 

spowodowało szkody w życiu, ciele lub zdrowiu. 

 

c) Wyłączenia lub ograniczenia naszej odpowiedzialności wskazanej w 

niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży obowiązują odpowiednio również 

w odniesieniu do osobistej odpowiedzialności naszych organów, pracowników, 

współpracowników, reprezentantów i innych osób, z których pomocą 

wykonujemy zobowiązanie.  

 

7. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI  

 

a) Zastrzegamy sobie prawo własności przedmiotu dostawy (zwanego dalej 

„towarem zastrzeżonym”) oraz dołączonych do przedmiotu dostawy 
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dokumentów, aż do chwili całkowitego zaspokojenia wszelkich naszych 

roszczeń niezależnie od podstawy prawnej wynikających z bieżących lub 

przyszłych stosunków handlowych z Zamawiającym. W przypadku bieżącego 

kredytu kupieckiego niniejsze zastrzeżenie prawa własności służy również 

zabezpieczeniu naszej wierzytelności wynikającej z zaciągniętego kredytu. W 

przypadku naruszenia umowy przez Zamawiającego, w przypadku opóźnienia 

w płatności lub wystąpienia podejrzenia niedostatecznej wypłacalności 

Zamawiającego, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy, jak również 

do odebrania zastrzeżonego towaru i dokumentów; Zamawiający jest w tym 

przypadku zobowiązany do ich wydania. Odstąpienie od umowy winno 

nastąpić w terminie 60 dniu od wystąpienia pierwszej z przesłanek 

upoważniających do odstąpienia. Po odbiorze towaru zastrzeżonego jesteśmy 

uprawnieni do jego spieniężenia, a dochód z tego, po potrąceniu kosztów 

spieniężenia, zaliczany jest na poczet wymagalnych zobowiązań 

Zamawiającego. 

 

b) Zamawiający upoważniony jest do dalszego zbycia towaru zastrzeżonego 

jedynie w ramach zwyczajowej procedury handlowej. Nie uznaje się za 

dokonane w zwyczajowej procedurze handlowej dokonanie sprzedaży towaru 

zastrzeżonego bez zastrzeżenia prawa własności. Upoważnienie do dalszego 

zbycia towaru zastrzeżonego w zwyczajowym trybie handlowym wygasa, jeżeli 

Zamawiający nie spełnia swoich zobowiązań płatniczych z osiągniętych 

przychodów, opóźnia się z płatnością, nie spełnia prawidłowo swoich 

pozostałych istotnych zobowiązań umownych wobec nas, lub jeżeli doszło do 

wstrzymania płatności, złożenia wniosku o otwarcie postępowania 

restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, lub w jakikolwiek inny sposób jego 

zdolność spełnienia swoich zobowiązań została ograniczona.  

 

 Zamawiający już w tej chwili ceduje na nas wszystkie wierzytelności 

wynikające z odsprzedaży towaru zastrzeżonego łącznie z prawami ubocznymi 

oraz zabezpieczeniami w wysokości odpowiadającej zafakturowanej wartości 

towaru zastrzeżonego. Niniejszym przyjmujemy opisane w niniejszym punkcie 

cesje.   
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 Aż do wygaśnięcia udzielonego powyżej upoważnienia do dalszego zbycia 

towaru zastrzeżonego w ramach zwyczajowej procedury handlowej, 

Zamawiający jest również upoważniony do przyjmowania świadczeń dłużników 

cedowanych wierzytelności. W przypadku wygaśnięcia ww. upoważnienia 

możemy poinformować odbiorców Zamawiającego o cesji oraz żądać 

spełnienia świadczenia do rąk własnych. W przypadku wygaśnięcia 

upoważnienia do przyjmowania świadczeń dłużników, Zamawiający jest 

ponadto zobowiązany niezwłocznie udzielić nam wszystkich informacji i wydać 

kompletną dokumentację konieczną do dochodzenia cedowanych 

wierzytelności.  

 

c) Zamawiający nie jest uprawniony do przenoszenia wierzytelności, o których 

mowa w pkt b, aby je realizować w drodze faktoringu, chyba że zobowiąże 

faktora nieodwołalnie do dokonania świadczenia wzajemnego bezpośrednio na 

naszą rzecz, tak długo jak nam będą przysługiwały roszczenia wobec 

Zamawiającego. 

  

d) Zamawiający nie może zastawiać ani przewłaszczyć na zabezpieczenie towaru 

zastrzeżonego ani scedowanych na nas wierzytelności. Zamawiający 

bezzwłocznie poinformuje nas na piśmie o zastawach lub innych 

rozporządzeniach oraz naruszeniach praw do towaru lub wierzytelności przez 

osoby trzecie. W przypadku konieczności dochodzenia lub ochrony naszych 

roszczeń lub praw wobec osób trzecich, Zamawiający ponosi odpowiedzialność 

za pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych. 

 
e) Zamawiający przechowuje dla nas towar zastrzeżony i dokumenty bezpłatnie. 

Zobowiązany jest do dbałości o ich stan oraz w szczególności do ubezpieczenia 

ich od zwykłych ryzyk (od szkód powstałych na przykład od ognia, włamania, 

kradzieży, uszkodzenia podczas transportu lub szkody spowodowanej wodą 

wodociągową ) w wysokości odpowiedniej do ich wartości (wartość nowego 

towaru). Wszelkie roszczenia przysługujące w przypadku powstania szkody 

wobec ubezpieczyciela i osób trzecich Zamawiający już teraz przenosi na nas 

do wysokości zafakturowanej wartości towaru zastrzeżonego z doliczeniem 

ewentualnych kosztów transportowych i utylizacji powstałych w wyniku szkody. 

Niniejszym przyjmujemy opisane w niniejszym punkcie cesje. O ile konieczne 
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są prace konserwacyjne i inspekcyjne, Zamawiający obowiązany jest 

przeprowadzić je terminowo oraz na własny rachunek. 

 

f) Gdy realna wartość przysługującego nam zabezpieczenia przewyższa nasze 

należności o więcej niż 10%, jesteśmy zobowiązani, na żądanie 

Zamawiającego albo osoby trzeciej poszkodowanej przez zabezpieczenie, do 

zwolnienia zabezpieczenia wedle naszego uznania w wysokości 

przewyższającej o więcej niż 10% wartość przysługujących nam należności.  

 

g) W razie przetworzenia, połączenia lub pomieszania (dalej jako "przetworzenie") 

towaru zastrzeżonego, w tym z innymi, nie należącymi do nas rzeczami, 

nabywamy współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości towaru 

zastrzeżonego do innych przetworzonych rzeczy w momencie przetworzenia. 

Na wypadek gdybyśmy nie mieli nabyć własności w ww. sposób, Zamawiający 

już teraz składa nam nieodwoływalną ofertę przeniesienia na nas własności lub 

- w ww. stosunku - współwłasności w nowo powstałej rzeczy oraz upoważnia 

nas do określenia stosunku współwłasności. Ofertę Zamawiającego możemy 

przyjąć w dowolnej formie i czasie. Zamawiający przechowuje dla nas powstałą 

w ten sposób wyłączną własność lub współwłasność w rzeczy. Dla towaru 

powstającego w wyniku przetworzenia mają zastosowanie te same 

postanowienia, co dla towaru zastrzeżonego. Nasze prawo do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych oraz do zwrotu bezpodstawnego 

wzbogacenia pozostaje nienaruszone. 

 

 

8. TERMIN 

 

Termin rękojmi z tytułu wad fizycznych lub wad prawnych rzeczy wynosi 12 miesięcy od 

daty dostawy.  

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

b) Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszą umową rozstrzygane 

będą przez sąd powszechny właściwy dla Warszawy-Śródmieście; jesteśmy 
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jednak uprawnieni do wytoczenia sprawy sądowej przeciwko Zamawiającemu 

przed sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. Powyższa regulacja 

nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych dotyczących 

właściwości wyłącznej. 

 

c)   Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Nie stosuje się przepisów 

Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 

towarów z 11 kwietnia 1980r. (CISG), nawet wówczas gdy Zamawiający ma 

swoją siedzibę za granicą. Przesłanki i skutki zastrzeżenia prawa własności 

rzeczy sprzedanej stosownie do pkt 7 niniejszych Ogólnych Warunków 

Sprzedaży podlegają prawu miejsca położenia rzeczy, o ile wybór prawa 

polskiego jest niedopuszczalny lub nieskuteczny. 

 

d)   Zamawiający ponosi opłaty, koszty i wydatki związane z każdą prawnie 

skuteczną sprawą sądową prowadzoną przeciwko Zamawiającemu, w 

szczególności w przypadku dochodzenia roszczeń poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

e) Wszystkie ustalenia pomiędzy nami a Zamawiającym, dotyczące Zamówienia i 

jego realizacji, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile strony 

nie uzgodniły lub nie uzgodnią inaczej, przy czym odejście od formy pisemnej 

również wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie dotyczy to 

samego złożenia i przyjęcia Zamówienia. Wszelkie prawnie istotne 

oświadczenia i zawiadomienia, składane przez Zamawiającego po zawarciu 

umowy (np. wyznaczenie terminu, zawiadomienia o wadach, oświadczenie o 

odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny towaru) wymagają dla swojej 

ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 


