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§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. ZASTOSOWANIE 

OWS  

1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej "OWS") mają 

zastosowanie do sprzedaży i dostawy towarów (dalej zwane 

"Towarami" lub „Towarem”) Kupującemu (zwanemu 

dalej “Kupującym”) przez Spółkę Selena Digital 

Distribution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (zwana 

dalej “Sprzedającym”). Przez Kupującego w rozumieniu 

niniejszych OWS rozumie się podmiot, prowadzący 

działalność gospodarczą (przedsiębiorcę), z wyłączeniem 

Spółek z grupy kapitałowej Selena.  

2. OWS stanowią integralną część każdej informacji 

handlowej, oferty złożonej przez Sprzedającego 

Kupującemu lub każdej umowy i zamówienia 

obejmujących sprzedaż lub dostawę Towarów dokonywaną 

przez Sprzedającego. Na wypadek zaistnienia rozbieżności 

pomiędzy postanowieniami poszczególnych dokumentów 

dla danej transakcji, Sprzedający ustala ich wiążącą obie 

Strony hierarchię (od najmocniej do najmniej wiążącej):  

a) pisemna umowa (jeśli jest zawierana w formie odrębnego 

dokumentu);  

b) Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego;  

c) OWS;  

d) Zamówienie Kupującego.  

3. OWS są wiążące dla Kupującego z chwilą ich 

udostępnienia Kupującemu. Udostępnienie OWS następuje 

poprzez doręczenie OWS Kupującemu na piśmie, 

przesłanie OWS Kupującemu drogą elektroniczną z adresu 

e-mail Sprzedającego lub poprzez powołanie się na OWS w 

potwierdzeniu zamówienia lub w jakimkolwiek innym 

dokumencie lub wiadomości pochodzącej od 

Sprzedającego, zawierających treść OWS lub wskazanie, w 

jaki sposób można zapoznać się z ich treścią (w tym 

poprzez wskazanie strony internetowej, na której OWS są 

umieszczone) (zwane dalej „Udostępnieniem”).  

4. Jeśli Kupujący nie zgadza się na zastosowanie OWS lub 

ich części, wówczas zobowiązany jest niezwłocznie, 

najpóźniej przed przystąpieniem przez Sprzedającego do 

realizacji Zamówienia, powiadomić o tym fakcie 

Sprzedającego na piśmie pod rygorem nieważności. Jeżeli 

Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze 

Sprzedającym, nieodrzucenie OWS w stosunku do jednego 

zamówienia, uważa się za akceptację zastosowania OWS 

do wszystkich pozostałych zamówień lub dostaw 

dokonywanych przez Sprzedającego, bez konieczności ich 

ponownego Udostępniania Kupującemu. Jeśli Kupujący nie 

zgodził się na zastosowanie OWS lub ich części, 

Sprzedający ma prawo odmówić realizacji Zamówienia lub 

ją wstrzymać, z wyłączeniem jakichkolwiek roszczeń 

Kupującego.  

5. Ogólne warunki zakupów, wzorce umowne, regulaminy 

lub inne podobne postanowienia lub zasady nabywania 

towarów stosowane przez Kupującego nie wiążą 

Sprzedającego, nawet jeśli ich zastosowanie nie zostało 

wyraźnie wyłączone przez Sprzedającego.  

6. Jakiekolwiek materiały Sprzedającego, w tym również 

te, które noszą cechy oferty skierowane zarówno do ogółu, 

jak i do konkretnie oznaczonego klienta, mają charakter 

wyłącznie informacyjny i nie są wiążące dla Sprzedającego, 

stanowiąc jedynie zaproszenie do składania zamówień. W 

żadnym wypadku nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 

66 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm., dalej 

Kodek cywilny), chyba że Sprzedający wyraźnie, na piśmie 

zgodzi się na takie ich traktowanie.  

 

§2 ZAMÓWIENIA  

1. Do dokonania sprzedaży lub dostawy Towarów 

konieczne jest złożenie przez Kupującego zamówienia, 

zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2-3 poniżej (zwane 

dalej „Zamówieniem”) oraz potwierdzenie przez 

Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji, zgodnie 

z zasadami wskazanymi w ust. 4 poniżej (zwane dalej 

„Potwierdzeniem Zamówienia”). Sprzedający ma prawo 

nie przyjąć Zamówienia do realizacji bez konieczności 

uzasadniania takiej decyzji. Potwierdzenie otrzymania 

Zamówienia przez Sprzedającego nie jest równoznaczne z 

Potwierdzeniem Zamówienia i nie może być jako takie 

traktowane.  

2. Zamówienie jest składane przez Kupującego poprzez 

ustną dyspozycję zakupu Przedstawicielowi Handlowemu 

Sprzedającego, poprzez witrynę internetową 

Sprzedającego, pisemnie, elektronicznie (e-mail), 

telefonicznie poprzez system Telezamówień. W przypadku 

formy złożenia Zamówienia w formie pisemnej, 

Zamówienie powinno być opatrzone podpisem osoby 

uprawnionej do składania Zamówień w imieniu 

Kupującego (osoby uprawnionej zgodnie z zasadami 

reprezentacji albo umocowanej na podstawie 

pełnomocnictwa) wraz z załączonym ewentualnym 

dokumentem pełnomocnictwa. W braku odmiennych 

pisemnych zastrzeżeń w treści Zamówienia, domniemywa 

się, że osoba wskazana w Zamówieniu upoważniona jest do 

występowania w imieniu i na rzecz Kupującego w sprawach 

związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy 

sprzedaży.  

3. Zamówienie musi zawierać co najmniej: dokładną nazwę 

i adres Kupującego, dokładną nazwę i adres miejsca 

dostawy jeśli jest inny niż adres Kupującego, określenie 

zamawianych Towarów, ich ilość, proponowany termin i 

miejsce odbioru/dostawy. Jeśli Kupującym jest osoba 

prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, w Zamówieniu należy także wskazać 

osobę fizyczną reprezentującą Kupującego we wszelkich 

bieżących sprawach wynikających oraz/lub związanych ze 

sprzedażą lub dostawą zamawianych Towarów, a w 

szczególności w sprawach uzupełnienia, ograniczenia, 

rozszerzenia, zmiany lub w inny sposób modyfikacji 

Zamówienia, negocjowania cen towarów oraz/lub 

negocjowania warunków dostaw, zgłaszania reklamacji, 

podpisywania dokumentów, w tym odbioru i podpisywania 

faktur VAT.  

4. Sprzedający w miarę możliwości dokonuje 

Potwierdzenia Zamówienia w terminie nieprzekraczającym 

7 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia. 

Niepotwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia 

Zamówienia do realizacji w tym terminie będzie 

równoznaczne z odmową przyjęcia przez Sprzedającego 

Zamówienia do realizacji, chyba że przed upływem tego 

terminu Sprzedający przystąpił do realizacji Zamówienia. 

Potwierdzenie Zamówienia zawiera m.in.: określenie 
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Towarów, jego ilość oraz cenę, a także termin dostępności 

do odbioru zamówionego Towaru.  

5. Sprzedający jest uprawniony do częściowej realizacji 

złożonego Zamówienia, a Kupujący jest wówczas 

zobowiązany do przyjęcia tak zrealizowanej części 

Zamówienia. Kupującemu przy tym nie przysługują 

względem Sprzedającego żadne roszczenia 

odszkodowawcze związane z realizacją Zamówienia w 

części. W takim wypadku, o ile realizacja pozostałej części 

Zamówienia jest możliwa, Sprzedający określi termin 

dostarczenia pozostałej partii zamówionych Towarów.  

6. Z ważnych przyczyn Sprzedający ma także prawo w 

każdej chwili zmienić warunki realizacji Zamówienia 

wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia, a także wstrzymać 

lub zaprzestać realizacji Zamówienia lub jego części, nawet 

w przypadku dokonania jego wcześniejszego 

potwierdzenia, z wyłączeniem jakichkolwiek roszczeń 

Kupującego. O powyższym Sprzedający poinformuje 

Kupującego bez zbędnej zwłoki.  

7. Anulowanie Zamówienia przez Kupującego jest możliwe 

wyłącznie przed otrzymaniem od Sprzedającego 

Potwierdzenia Zamówienia, a już po jego otrzymaniu – 

wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu takiej opcji ze 

Sprzedającym. Sprzedający wówczas potwierdzi pisemnie 

możliwość i warunki anulowania Zamówienia.  

 

§3 DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW  

1. Dostawy będą realizowane na warunkach INCOTERMS 

2020 wskazanych w Potwierdzeniu Zamówienia bądź na 

warunkach EXW (Ex Works) lub innych, wskazanych 

przez Kupującego w Zamówieniu. W przypadku zlecenia 

Sprzedającemu organizacji transportu, Kupujący pokrywa 

w całości koszty transportu oraz inne wynikające z dostawy 

Towaru we wskazane przez Kupującego miejsce.  

2. Termin dostawy Towarów podany przez Sprzedającego 

w Potwierdzeniu Zamówienia lub ustalony przez strony w 

inny sposób, ma charakter orientacyjny i nie jest wiążący 

dla Sprzedającego, chyba, że Sprzedający wyraźnie 

wskazał na piśmie pod rygorem nieważności, że dany 

termin dostawy ma charakter sztywny (zwany dalej 

„Terminem Realizacji Zamówienia”). Jeśli 

Sprzedającemu nie uda się zrealizować Zamówienia w 

Terminie Realizacji Zamówienia:  

2.1. Kupującemu nie będą przysługiwały wobec 

Sprzedającego żadne roszczenia odszkodowawcze i 

Kupujący zobowiązuje się ich nie dochodzić od 

Sprzedającego;  

2.2. w przypadku, gdy od Terminu Realizacji Zamówienia 

upłynęło więcej niż 60 dni roboczych, Kupujący będzie 

uprawniony do anulowania Zamówienia po ustaleniu ze 

Sprzedającym odpowiedniego dodatkowego terminu do 

dostarczenia Towarów i jego bezskutecznym upływie.  

3. Jeżeli Termin Realizacji Zamówienia nie może być 

dochowany przez Sprzedającego z przyczyn leżących po 

stronie Kupującego, w szczególności jeśli Kupujący nie 

zapewni terminowego odbioru Towarów lub nie zakończy 

rozładunku Towarów w wyznaczonym przez 

Sprzedającego terminie , Sprzedający, niezależnie od 

innych roszczeń, będzie uprawniony do:  

3.1. żądania od Kupującego naprawienia szkody wynikłej z 

przestoju pojazdu z Towarem, w tym pokrycia kosztów 

tego przestoju, naprawienia szkody wynikającej z 

opóźnienia przez Sprzedającego realizowania jego 

kolejnych zobowiązań;  

3.2. umieszczenia Towarów w wybranym przez siebie 

punkcie składowania/magazynie na koszt i ryzyko 

Kupującego. W takiej sytuacji, Zamówienie uznaje się za 

zrealizowane z chwilą umieszczenia Towarów w tym 

punkcie/ magazynie.  

4. Prawo własności Towarów zostaje przeniesione na 

Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty ceny należnej za 

Towary, chyba że pisemna umowa lub Potwierdzenie 

Zamówienia przez Sprzedającego stanowi inaczej. Ryzyko 

utraty lub uszkodzenia Towarów, a także 

niebezpieczeństwo zostaje przeniesione na Kupującego z 

chwilą dokonania przez Sprzedającego dostawy zgodnie z 

odpowiednimi postanowieniami INCOTERMS bądź 

innymi warunkami dostawy.  

5. Bezpośrednio przy odbiorze Kupujący zobowiązany jest 

starannie zbadać kompletność i stan Towarów oraz ustalić 

ich ewentualne braki lub uszkodzenia. Jeżeli dostawa 

Towarów odbywa się przez zewnętrznego przewoźnika, 

Kupujący jest zobowiązany zażądać od niego sporządzenia 

odpowiedniego protokołu lub dokonania odpowiedniej 

adnotacji wskazującej na szkody lub braki pod rygorem 

utraty roszczeń wobec Sprzedającego i/lub przewoźnika. O 

wszelkich uwagach dotyczących stanu i kompletności 

Towarów, Kupujący jest zobowiązany zawiadomić 

Sprzedającego w ciągu 2 dni roboczych od dnia dostawy 

Towarów, załączając sporządzone protokoły/ adnotacje i 

dokumentując te uwagi. Uwagi dotyczące dostawy 

obowiązkowo należy wnieść w liście przewozowym lub 

CMR w przypadku transportu międzynarodowego. 

Niedokonanie zawiadomienia w powyższym terminie 

będzie uznawane ze przyjęcie Towarów bez zastrzeżeń, a 

odpowiedzialność Sprzedającego za Towary będzie 

wówczas ograniczona do odpowiedzialności z tytułu 

Rękojmi(§4 OWS), przy czym Kupującemu nie będą 

przysługiwały wobec Sprzedającego jakiekolwiek 

roszczenia wynikające z niekompletności lub 

nieodpowiedniego stanu Towarów, jeśli te szkody lub braki 

mogły zostać wykryte podczas badania Towarów 

dokonanego przy odbiorze, a takie badanie nie zostało 

wykonane lub zostało wykonane w niewłaściwy sposób. 

Sprzedający będzie rozpatrywał zgłoszenia Kupującego bez 

zbędnej zwłoki.  

 

§4 RĘKOJMIA  

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

wyłącznie na zasadach określonych w niniejszych OWS. 

Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest 

wyłączona.  

2. Ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności 

Sprzedającego z tytułu rękojmi nie znajduje zastosowania 

w stosunku do kupującego będącego konsumentem w 

przypadku ich sprzeczności  

3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, 

jeżeli Towar ma wadę fizyczną. Wada fizyczna polega na 

niezgodności Towaru z umową, przez co Strony rozumieją 

wyłącznie niezgodność ze specyfikacją, informacją 
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dodatkową, kartą techniczną, instrukcją obsługi lub inną 

dokumentacją dostarczoną Kupującemu przez 

Sprzedającego. Sprzedający nie gwarantuje przydatności 

Towarów do celów założonych przez Kupującego, a 

niezgodnych z deklarowanym przez Sprzedającego 

zastosowaniem. Wszelkie porady techniczne zapewnione 

przez Sprzedającego, przed i/lub w trakcie korzystania z 

Towarów, ustnie lub pisemnie, lub za pomoc prób są 

przekazywane w dobrej wierze, lecz bez gwarancji 

Sprzedającego. Kupujący zobowiązany jest do ustalenia we 

własnym zakresie, czy zakupiony Towar odpowiada celom, 

do których został zakupiony.  

3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada 

fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 12 miesięcy 

od dnia wydania Towaru Kupującemu. Okres ten trwa nie 

dłużej jednak, niż do końca daty przydatności do użycia 

Towaru.  

4. Rękojmia obejmuje wyłącznie wady Towarów powstałe 

z przyczyn tkwiących w sprzedanych Towarach. 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, 

jeżeli wada wynika z niewłaściwego używania, bądź 

korzystania z Towarów, a w szczególności ma związek z 

naruszeniem zasad ich prawidłowej aplikacji, konserwacji, 

składowania, przechowywania i przemieszczania, jak 

również instalacji i montażu – określonych w instrukcji 

obsługi bądź innej dokumentacji dostarczonej Kupującemu, 

albo zwyczajowo przyjętych dla Towarów danego rodzaju, 

w tym wynikających z powszechnie przyjętych zasad 

techniki (według aktualnego stanu wiedzy).  

5. Rękojmia nie obejmuje wad jawnych, które Kupujący, 

przy zachowaniu należytej staranności, mógł stwierdzić w 

chwili wydania mu Towarów, w tym realizując obowiązek 

ich odbioru i zbadania, o którym mowa w § 3.5. powyżej.  

6. Zgłoszenie wad niemożliwych do wykrycia przy 

dostawie musi zostać przekazane Sprzedającemu nie 

później niż w ciągu 7 dni od dnia ich wykrycia, drogą e-

mailową na adres poczty elektronicznej wskazany poniżej 

lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, pod 

rygorem utraty przez Kupującego roszczeń z tytułu rękojmi. 

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: dane 

identyfikujące Towar, w tym: numer serii Towaru, numer 

faktury sprzedaży, datę stwierdzenia wady, szczegółowy 

opis samej wady, okoliczności jej ujawnienia, a także w 

razie sporządzenia – dokumentację fotograficzną lub inną, 

dokumentującą faktyczne istnienie wady. Formularz 

zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej 

Sprzedającego pod adresem www.selena.com. Zgłoszenie 

należy przesyłać na adres Sprzedającego bądź pocztą 

elektroniczną na adres: reklamacje@selena.com. Wraz ze 

zgłoszeniem, Kupujący jest zobowiązany dostarczyć 

Sprzedającemu Towar lub jego próbkę oraz dowód zakupu, 

a na żądanie Sprzedającego także inne dokumenty lub 

informacje oraz zapewnić Sprzedającemu lub jego 

przedstawicielom przeprowadzenie oględzin lub innych 

czynności w miejscu przechowywania lub w innym 

miejscu, w którym znajdują się Towary.  

7. Sprzedawca w miarę możliwości rozpatrzy zgłoszenie w 

terminie 1 miesiąca od dnia jego skutecznego wpływu, co 

rozumie się jako spełnienie przez Kupującego wszystkich 

warunków, o których mowa w niniejszym paragrafie. Jeśli 

rozpatrzenie zgłoszenia w powyższym terminie nie jest 

możliwe, w szczególności jeśli rozpatrzenie wymaga 

przeprowadzenia badań, oględzin lub analiz, Sprzedający 

poinformuje o tym Kupującego i rozpatrzy zgłoszenie w 

najszybszym możliwym terminie.  

8. W ramach udzielonej rękojmi, jeśli zgłoszenie przez 

Kupującego wady okaże się uzasadnione, Sprzedający 

wedle własnego wyboru będzie wyłącznie zobowiązany do 

dokonania:  

8.1. obniżenia ceny Towarów, przy czym obniżona cena 

powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny, w jakiej 

wartość Towarów z wadą pozostaje do wartości Towarów 

bez wady lub  

8.2. wymiany wadliwych Towarów na nowe, pozbawione 

wad na koszt Sprzedającego albo  

8.3. bezpłatnego usunięcia wad stwierdzonych podczas 

użytkowania Towarów przez Kupującego (naprawa) chyba 

że strony postanowią inaczej.  

Usunięcie stwierdzonych wad Towaru nastąpi 

niezwłocznie, w terminie uwzględniającym rodzaj i 

wielkość wad oraz sposób ich usunięcia, w tym szczególne 

warunki naprawy albo wymiany Towaru. W przypadku 

naprawy, Sprzedający dysponuje pełną swobodą w zakresie 

wyznaczenia osób/podmiotów odpowiedzialnych za jej 

przeprowadzenie. Jeśli usunięcie wady w sposób opisany 

powyżej byłoby nadmiernie utrudnione, czasochłonne albo 

narażało Sprzedającego na niewymierne koszty, może on 

odstąpić od umowy lub jej części, składając Kupującemu 

stosowne oświadczenie nie później niż w terminie 3 

miesięcy od daty wpłynięcia zgłoszenia wady.  

9. Sprzedający nie jest związany uznaniem reklamacji przez 

Kupującego wobec podmiotu trzeciego, który nabył 

Towary od Kupującego.  

10. Dokonanie zgłoszenia na podstawie niniejszego 

paragrafu przez Kupującego nie uprawnia Kupującego do 

wstrzymania jakichkolwiek płatności należnych 

Sprzedającemu w tym czasie, w tym wstrzymania płatności 

za Towary objęte zgłoszeniem.  

11. Postanowienia niniejszego paragrafu wyczerpują 

wszelkie roszczenia Kupującego, związane z zakupem 

Towarów.  

 

§5 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  

1. W przypadku zgłoszenia wobec Kupującego 

jakiegokolwiek roszczenia z tytułu naruszenia przez 

Towary jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w 

tym praw z patentów, wzorów przemysłowych, znaków 

towarowych, praw autorskich, know-how, tajemnicy 

przedsiębiorstwa, Sprzedający będzie wyłącznie 

zobowiązany do zapłaty na rzecz Kupującego 

odszkodowania w wysokości prawomocnie zasądzonej od 

Kupującego przez właściwy sąd lub inny odpowiedni 

organ, jednak z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności 

wskazanych w §7 ust. 4 OWS. Wszelka inna 

odpowiedzialność zostaje wyłączona w maksymalnym 

zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. Warunkiem 

poniesienia odpowiedzialności wobec Kupującego, o której 

mowa w zdaniu poprzednim jest niezwłoczne 

zawiadomienie Sprzedającego o roszczeniach lub groźbach 

roszczeń (w ciągu max. 7 dni od powzięcia o nich wiedzy) 
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oraz zapewnienie przez Kupującego Sprzedającemu:  

1.1. pełnego i czynnego udziału w postępowaniu przeciwko 

Kupującemu (sądowym i pozasądowym), we wszelkich 

rozmowach i negocjacjach z podmiotem zgłaszającym 

roszczenia;  

1.2. dostępu do wszelkich materiałów, dokumentów i 

korespondencji związanych ze zgłoszonymi roszczeniami;  

1.3. wyłącznego prawa decydowania o sposobie obrony, 

prowadzenia postępowania, w tym o jego kontynuowaniu 

lub zakończeniu, zawarciu ugody itp.;  

1.4. pełnej współpracy oraz wszelkiej niezbędnej pomocy i 

wsparcia, w tym udzielania Sprzedającemu niezbędnych 

informacji i dostarczania dowodów.  

2. W sytuacji, o której mowa w ust.1 powyżej Sprzedający 

nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach, gdy:  

2.1. naruszenie jest wynikiem zastosowania się przez 

Sprzedającego do projektu lub 

instrukcji/wskazówek/wytycznych Kupującego, lub też 

używania Towarów w sposób albo w celu bądź w kraju nie 

dopuszczonym przez Sprzedającego lub mu nie 

ujawnionym przed zawarciem Umowy, albo ma związek z 

użytkowaniem innych urządzeń/sprzętu/ 

produktów/oprogramowania/dokumentacji, za które 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności;  

2.2. Sprzedający na własny koszt zapewni lub będzie 

gotowy do zapewnienia Kupującemu prawa do korzystania 

z Towarów lub ich zamienników w kwestionowanym przez 

podmiot zgłaszający roszczenie zakresie, lub zmodyfikuje 

albo zastąpi Towary tak, aby naruszenie nie występowało;  

2.3. Kupujący uprzednio, bez pisemnej zgody 

Sprzedającego, oświadczył cokolwiek, co mogło mieć 

negatywny wpływ na pozycję Sprzedającego w stosunku do 

jakichkolwiek roszczeń lub gróźb takich roszczeń, albo 

wynikłych z nich postępowań;  

2.4. Towary i/lub ich dokumentacja zostały 

zmodyfikowane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej 

zgody Sprzedającego udzielonej na piśmie.  

3. Kupujący składając Zamówienie oświadcza 

jednocześnie, że żadne, wydane przez niego Sprzedającemu 

projekty (w tym projekty etykiet, opakowań) ani 

instrukcje/wskazówki/wytyczne (zapewnienia) nie 

spowodują naruszenia przez Sprzedającego, przy 

wykonywaniu umowy jakichkolwiek praw osób trzecich, w 

tym praw własności intelektualnej. W razie zgłoszenia 

takich roszczeń przez podmiot trzeci wobec Sprzedającego, 

Kupujący zobowiązuje się na własny koszt do ich pełnego 

zaspokojenia i zwolnienia Sprzedającego z obowiązku 

jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu, w tym zwrotu 

Sprzedającemu wszelkich poniesionych przez niego 

kosztów, wydatków, w tym kosztów profesjonalnej 

pomocy prawnej, wynajętej przez Sprzedającego. W 

przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez podmioty 

trzecie roszczeń przeciwko Sprzedającemu, Kupujący jest 

także zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia w 

procesie do Sprzedającego i podjęcia wszelkich czynności 

w celu jego zwolnienia z udziału w tej sprawie.  

 

§6 PŁATNOŚCI  

1. Do składanych przez Kupującego Zamówień 

zastosowanie mają ceny wskazane w cenniku 

Sprzedającego lub podane przez niego w inny sposób, 

aktualne na dzień złożenia Zamówienia, chyba że strony 

inaczej ustaliły na piśmie pod rygorem nieważności. Jeśli z 

jakichkolwiek przyczyn Sprzedający nie może dokonać 

sprzedaży lub dostawy Towarów z zastosowaniem cen, o 

których mowa powyżej, Sprzedający przedstawi 

Kupującemu inne ceny. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, za 

wiążące będą uznawane wyłącznie ceny podane przez 

Sprzedającego lub osoby przez niego upoważnione w 

Potwierdzeniu Zamówienia.  

2. Jeśli Towary zostały wyprodukowane i dostawa 

Towarów opóźni się z jakichkolwiek przyczyn leżących po 

stronie Kupującego, a w tym czasie zmianie ulegną istotne 

warunki kalkulacji cen lub Sprzedający poniesie w związku 

z tym dodatkowe koszty, Kupujący zobowiązany będzie do 

pokrycia tych kosztów, w szczególności kosztów 

składowania i transportu związanych z opóźnieniem.  

3. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z obsługą 

przelewu należności na rzecz Sprzedającego, w tym 

wszelkie koszty opłat bankowych, za wyjątkiem opłat 

bankowych Sprzedającego.  

4. Termin płatności liczony jest od dnia wystawienia 

faktury VAT. Płatności będą dokonywane przelewem na 

konto wskazane przez Sprzedającego na fakturze. Za dzień 

zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego 

Sprzedającego należną kwotą. Kupujący jest zobowiązany 

do dokonywania płatności w pełnej wysokości bez 

jakichkolwiek potrąceń, chyba, że Sprzedający wyraził na 

nie zgodę na piśmie pod rygorem nieważności.  

5. Jeśli sprzedaż lub dostawa jest dokonywana na 

warunkach przedpłaty, Sprzedający przystąpi do realizacji 

Zamówienia dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty za 

zamówione Towary. Jeśli sprzedaż lub dostawa jest 

dokonywana z odroczonym terminem zapłaty, Sprzedający 

może w każdej chwili żądać od Kupującego przedstawienia 

zabezpieczenia płatności w postaci gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji korporacyjnej, 

poręczenia, weksla lub w inny sposób odpowiadający 

Sprzedającemu, a Sprzedający przystąpi do realizacji 

Zamówienia lub dostawy dopiero po ich otrzymaniu z 

wyłączeniem jakichkolwiek roszczeń Kupującego z tego 

tytułu. Dotyczy to także wcześniej złożonych Zamówień, 

które są w trakcie realizacji.  

6. Sprzedający jest uprawniony do przyznania Kupującemu 

limitu kredytowego w wysokości określonej przez 

Sprzedającego na piśmie (w tym drogą elektroniczną) pod 

rygorem nieważności. Powyższy rygor nie ma 

zastosowania przy zmianach w przyznanym przez 

Sprzedającego limicie kredytowym.  

7. W przypadku przekroczenia przez Kupującego limitu 

kredytowego, o którym mowa w ust. 6 powyżej, a także w 

razie jakichkolwiek opóźnień Kupującego w płatnościach 

na rzecz Sprzedającego (w tym także opóźnień w ramach 

przyznanego limitu kredytowego), w razie wystąpienia lub 

ryzyka wystąpienia okoliczności, które mogą wywołać 

jakiekolwiek opóźnienia lub trudności w płatnościach, 

Sprzedający będzie uprawniony do wstrzymania realizacji 

wszelkich Zamówień Kupującego aż do odwołania z 

wyłączeniem jakichkolwiek roszczeń Kupującego z tego 

tytułu. W takich przypadkach, uzgodnione wcześniej 
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terminy realizacji Zamówień ulegają stosownemu 

wydłużeniu, a Sprzedający może warunkować ich 

realizację zapłatą należności w kwocie co najmniej wartości 

nowego zamówienia.  

8. Sprzedający wystawi fakturę VAT w walucie wskazanej 

w cenniku lub podanej w inny sposób przez Sprzedającego. 

Jeśli za zgodą Sprzedającego cena sprzedaży będzie jednak 

wyrażona w innej walucie, Sprzedający dokona stosownego 

przeliczenia ceny sprzedaży według ogłoszonej przez NBP 

średniego kursu waluty z dnia poprzedzającego dzień 

wystawienia faktury VAT.  

9. Do cen zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

 

§7 POSTANOWIENIA INNE  

1. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji, w posiadanie których wszedł w 

związku ze współpracą ze Sprzedającym, w szczególności 

informacji dotyczących cen i warunków współpracy ze 

Sprzedającym. Obowiązek ten istnieje niezależnie od formy 

przekazania Kupującemu tych informacji oraz ich źródła 

(zwane dalej „Informacjami Poufnymi”). Informacje 

poufne nie mogą być ujawniane przez Kupującego 

jakimkolwiek podmiotom trzecim. Obowiązek poufności 

obowiązuje przez cały okres współpracy Sprzedającego z 

Kupującym, a po jej zakończeniu przez 3 lata od dokonania 

ostatniej dostawy do Kupującego.  

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, na które 

Sprzedający nie ma wpływu (siły wyższej), w 

szczególności takich jak: zdarzenia losowe, strajki, bunty, 

wojny, akty terroru, pożary, klęski żywiołowe, wybuchy, 

sabotaże, awarie lub wynikających z konieczności 

zachowania zgodności z nakazami władzy publicznej, 

ustawami i innymi aktami prawa lub z konfliktu z 

pracownikami, lokautami bądź nakazami sądowymi, 

okoliczności dotyczące dostawców Sprzedającego lub 

kooperantów realizacja Zamówienia ulega Wstrzymaniu w 

całości lub w odpowiedniej części do czasu ustania 

powyższych okoliczności. Sprzedający zobowiązuje się do 

niezwłocznego poinformowania Kupującego o wystąpieniu 

takich okoliczności i ich skutkach dla Umowy. Jeżeli 

zawieszenie wykonania danego Zamówienia lub jego 

części z powodu siły wyższej trwa dłużej niż 3 miesiące, 

każda ze stron ma prawo do odstąpienia od umowy, bądź 

jej rozwiązania bez żadnych negatywnych dla siebie 

konsekwencji, za pisemnym powiadomieniem drugiej 

Strony.  

3. Kupujący nie może przenieść praw i obowiązków 

wynikających z Zamówienia realizowanego przez 

Sprzedającego na jakiekolwiek podmioty trzecie bez 

uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody 

Sprzedającego.  

4. Łączna odpowiedzialność Sprzedającego wobec 

Kupującego (umowna, w tym na zasadzie regresu oraz 

deliktowa) z tytułu wszelkich szkód, roszczeń i innych 

żądań mających związek z realizowanymi Zamówieniami 

lub szeroko pojętą współpracą Sprzedającego i 

Kupującego, jest ograniczona do wysokości nie 

przekraczającej ceny zakupu Towarów przez Kupującego, 

na podstawie niniejszych OWS. Niezależnie od 

powyższego, odpowiedzialność Sprzedającego nie 

obejmuje: utraty korzyści, w tym zysków, utraty 

kontraktów, utraty możliwości użytkowania, utraty danych 

ani szkód wynikowych lub pośrednich, ani też 

jakichkolwiek szkód, wynikających z innych niż wskazane 

w niniejszych OWS, przyczyn. Ograniczenia 

przedstawione w niniejszym artykule mają zastosowanie 

wyłącznie w zakresie dozwolonym obowiązującym 

prawem.  

5. Kupujący zobowiązany jest realizować wszelkie 

obowiązki, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 roku, po. 701 ze zm.) 

oraz współpracować ze Sprzedającym w zakresie 

prawidłowej realizacji przepisów w/w ustawy w związku z 

realizacją sprzedaży Towarów.  

6. Jakiekolwiek tłumaczenia niniejszego dokumentu na 

języki obce mają charakter jedynie pomocniczy, a wiążący 

charakter ma wersja w języku polskim.  

7. Zmiana OWS powoduje konieczność jego ponownego 

udostępnienia na stronie internetowej Sprzedającego, przy 

czym, jeśli następuje w czasie trwania stosunku umownego 

o charakterze ciągłym, Kupującemu przysługuje prawo 

wypowiedzenia Umowy w najbliższym terminie 

wypowiedzenia.  

8. Z zastrzeżeniem zdania 2. i 3., wszelkie spory między 

Sprzedającym i Kupującym będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny w Polsce właściwy ze względu na siedzibę 

Sprzedającego i w tym zakresie Kupujący poddaje się 

polskiej jurysdykcji. Sprzedający będzie jednak zawsze 

uprawniony do wniesienia powództwa lub zainicjowania 

wszelkich innych postępowań przed jakimkolwiek sądem 

wg jurysdykcji właściwej dla Kupującego lub wg 

właściwości ogólnej. W razie wytoczenia powództwa lub 

zainicjowania wszelkich innych postępowań przez 

Sprzedającego, Kupujący zobowiązuje się do 

niepodnoszenia zarzutów związanych z niewłaściwością 

sądu lub brakiem jego jurysdykcji.  

 


