
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów, zwane dalej OWS, normują zasady dotyczące 
zawierania  i  realizacji  umów  sprzedaży  towarów  i  świadczenia  usług  przez 
Ekomer-K.Wróblewska Spółka jawna w Toruniu, zwana dalej  Sprzedawcą, 
na rzecz innych podmiotów, zwanych dalej Kupującym.

2. OWS stanowią  integralną  część  umów sprzedaży  towarów i  świadczenia  usług 
zawieranych  między  Sprzedawcą  i  Kupującym.  Zmiana  lub  wyłączenie 
poszczególnych postanowień OWS może nastąpić wyłącznie za uprzednia pisemną 
zgoda Sprzedawcy pod rygorem nieważności.

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWS, a treścią łączącej 
strony umowy, zastosowanie mają postanowienia umowy.

4. W razie istnienia wzorca umownego kupującego, postanowienia w nim zawarte 
mają zastosowanie tylko, o ile nie są sprzeczne z niniejszymi OWS.

5. Niniejsze OWS maja zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i usług 
zawartych w okresie od dnia 1.04.2014 

II. Oferty, zawarcie umowy

1. Zawarcie  umowy  następuje  przez  złożenie  przez  Kupującego  pisemnego 
zamówienia i jego przyjęcie przez Sprzedawcę. Zamówienie uważa się za przyjęte 
w  momencie  przesłania  Kupującemu  pisemnego  potwierdzenia  przyjęcia 
zamówienia  przez  Sprzedawcę:  listem  poleconym,  faxem,  korespondencją 
elektroniczną.

2. Składając  zamówienie,  Kupujący  przedstawia  Sprzedawcy  kopie  następujących 
dokumentów:

a/ aktualny odpis z KRS, zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej
b/ decyzja o nadaniu NIP i REGON
3. Obowiązek  przedstawienia  dokumentów  wymienionych  w  ust.  2  nie  dotyczy 

zamówień  składanych  przez  kupujących,  którzy  pozostają  ze  Sprzedawcą  w 
stałych stosunkach gospodarczych.

  
III. Cena

1. Cena  ustalana  jest  w drodze  negocjacji,  przy  czym jest  wyrażona  w kwotach 
netto. 

2. Cena  nie  obejmuje  kosztów  związanych  z  transportem  towaru  z  magazynu 
Sprzedawcy oraz należności celnych. 

IV. Warunki płatności

1. Przy pierwszej transakcji zapłata ceny następuje w ten sposób, że w terminie 7 
dni  od  potwierdzenia  przez  Sprzedawcę  przyjęcia  zamówienia,  Kupujący  jest 
zobowiązany wpłacić 100 % ceny. 

2. Sprzedawca dopuszcza odroczenie terminu płatności przy pierwszej transakcji pod 
warunkiem  zabezpieczenia  płatności  w  formie  gwarancji  ubezpieczeniowej, 
bankowej itp. 

3. Przy kolejnych transakcjach termin płatności może być odroczony do maksymalnie 
30 dni. 

4. Wszelkie  płatności  winny  być  dokonywane  przez  Kupującego  na  rachunek 
bankowy Sprzedawcy w banku Raiffeisen Polbank nr konta 73 1750 1208 0000 
0000 0277 9153, ze wskazaniem tytułu płatności.



V. Realizacja zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia potwierdzenia 
zamówienia  przez  Sprzedawcę,  chyba,  że  potwierdzając  przyjęcie  zamówienia 
Sprzedawca wskaże inny termin.

2. W  terminie  3  dni  przed  zaplanowaną  dostawą/odbiorem  towaru,  Sprzedawca 
ustala  z  kupującym  –  telefonicznie,  faxem  lub  za  pośrednictwem  poczty 
elektronicznej – datę, godzinę i miejsce dostawy/odbioru.

3. W przypadku niezależnego od Sprzedawcy opóźnienia w dostawie towaru, termin 
realizacji  zamówienia  zostaje  przedłużony  o  czas  trwania  przeszkody 
uniemożliwiającej  Sprzedawcy  terminową  realizacje  zamówienia.  W  razie 
opóźnienia w dostawie towaru, Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o 
przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji dostawy.

VI. Dostawa

1. O  ile  strony  nie  uzgodniły  inaczej,  dostawa  towarów  następuje  na  koszt 
Kupującego według ustalonych zasad. 

2. Sprzedawca jest wolny od odpowiedzialności za ubytki, zmiany lub uszkodzenia 
towaru  powstałe  podczas  transportu.  Uszkodzenia  towaru  nie  zwalniają 
Kupującego z obowiązku zapłaty za towar i nie uprawniają Kupującego do żądania 
dostarczenia towaru wolnego od usterek lub do żądania zapłaty odszkodowania.

VII. Wady rzeczy sprzedanej

1. Kupujący zobowiązuje się do bardzo starannego zbadania towaru w chwili jego od-
bioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją oraz pod kątem ewen-
tualnych widocznych wad. Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja 
techniczna towaru. 

2. Wszelkie przekazywane ewentualnie  przez Sprzedawcę wraz z towarem atesty, 
aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość towa-
ru,  jego  parametry  i  właściwości  techniczne  nie  stanowią  potwierdzenia  przez 
Sprzedawcę zawartych w nich danych a tym samym nie stanowią zapewnienia, że 
towar spełnia wskazane w nich kryteria. Przekazywane dokumenty są każdorazo-
wo jedynie informacją Sprzedawcy, że towar zgodnie z oświadczeniem producenta 
został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.

3. Towar sprzedany jako drugi gatunek nie podlega zwrotowi.
4. Jeżeli Sprzedawca zobowiązał się wydać Kupującemu dokumenty, o których mowa 

w ust. 3, to przyjmuje się, iż może tego dokonać w terminie 1 miesiąca od wyda-
nia towaru.

5. O wadach, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy od-
biorze, Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie (nie później 
niż w 3 dni) po ich wykryciu, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.

6. Zawiadomienie o wadzie towaru dla swej ważności musi być złożone w formie pi-
semnej, przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar w stanie 
dostawy do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie. Jeżeli towar został prze-
tworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa.

7. Jeżeli zdaniem Sprzedawcy dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadze-
nie ekspertyzy technicznej, to Sprzedawca zajmie stanowisko co do wadliwości to-
waru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy.

8. Uwzględnienie reklamacji następować będzie w formie pisemnej pod rygorem nie-
ważności, po zbadaniu reklamowanej partii towaru przez Sprzedawcę, ewentualnie 
po przeprowadzeniu  ekspertyzy.  W przypadku  uwzględnienia  reklamacji  Sprze-
dawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w 



terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa, albo 
wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, 
Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną 
część ceny.

9. Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami towaru zwią-
zanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają w 
tym przypadku również odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Odpowie-
dzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący doko-
nał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

10.Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie pół roku od dnia wydania towa-
ru.

11.Sprzedawca nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowa-
nia. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie 
po stronie Kupującego Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie 
przez Sprzedawcę są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do 
konkretnego stosowania.

12.Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku za-
płaty ceny za wydany towar.

VII. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący  może  odstąpić  od  umowy  w  razie  trwającego  dłużej  niż  30  dni 
opóźnienia  Sprzedawcy  w  realizacji  zamówienia  w  terminie  określonym  w 
potwierdzeniu  przyjęcia  zamówienia,  po  uprzednim  pisemnym  wezwaniu 
Sprzedawcy do realizacji zamówienia w dodatkowym terminie 7 dni.

2. W razie  odstąpienia  Kupującego  od  umowy z  przyczyn  określonych  w  ust.  1, 
Sprzedawca  jest  zobowiązany  do  zwrotu  Kupującemu  dotychczas  zapłaconej 
części ceny.

3. Sprzedawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia Kupującego w zapłacie 
części lub całości należności.

4. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać umowę za pisemnym porozumieniem 
pod rygorem nieważności.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego.

2. Spory  mogące  wyniknąć  na  tle  realizacji  umów,  Strony  poddają  pod 
rozstrzygnięcie sądu siedzimy Sprzedawcy.

3. Wszelkie zmiany umów lub zamówień winny być dokonywane w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.


