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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Kuźnia Batory Sp. z o.o.
1. Definicje
Ilekroć w Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej zwane: OWS), jest mowa o:
a) Sprzedającym – oznacza to Spółkę Kuźnię Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.
b) Kupującym – oznacza to każdorazowego kontrahenta Sprzedającego.
c)

Zamówieniu – oznacza to zamówienie złożone przez Kupującego na podstawie Oferty
handlowej. Zamówienie takie nie jest wiążące dla Sprzedającego do chwili Potwierdzenia
Zamówienia.

d) Umowie – oznacza to indywidualną umowę zawieraną pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym,
dotyczącą sprzedaży produktów i/lub usług przez Sprzedającego.
e) Potwierdzeniu Zamówienia – oznacza to pisemne potwierdzenie przez Sprzedającego
Zamówienia złożonego przez Kupującego.
f)

Ofercie handlowej – oznacza to skierowane przez Sprzedającego do Kupującego zaproszenie
do negocjacji. Oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

g) Przedmiocie Umowy – oznacza to produkty i/lub usługi określone w Umowie lub w
Potwierdzeniu Zamówienia.
h) OWS – oznacza to niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kuźni Batory Sp. z o.o.
i)

Formie pisemnej - oznacza złożenie oświadczenia w dokumencie opatrzonym własnoręcznym
podpisem osoby składającej. W każdym przypadku, gdy postanowienia Umowy, OWS lub
umowy zawartej poprzez Potwierdzenie zamówienia, wymagają formy pisemnej, uznaje się ją
za zastrzeżoną pod rygorem nieważności. Wymóg formy pisemnej zostaje dochowany również
poprzez doręczenie dokumentu, sporządzonego zgodnie z wymaganiami opisanymi w zdaniu
pierwszym powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
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2. Postanowienia ogólne.
2.1. Jeśli Strony nie postanowią inaczej w Umowie lub Potwierdzeniu Zamówienia, postanowienia
OWS mają zastosowanie do wszelkich Umów zawieranych przez Sprzedającego oraz wszelkich
składanych przez Sprzedającego Potwierdzeń Zamówienia.
3. Zakres stosowania.
3.1. Postanowienia OWS stanowią integralną część każdej Umowy, w tym zawartej na podstawie
Potwierdzenia Zamówienia i znajdują zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych w Umowie lub
Potwierdzeniu Zamówienia.
3.2. Stosowanie przez Kupującego wzorców umownych, regulaminów i ogólnych warunków
zakupów lub innych dokumentów o tożsamym charakterze jest wyłączone.
4. Umowa.
4.1. Wszelkie Oferty handlowe kierowane do Kupującego przez Sprzedającego stanowią jedynie
zaproszenie do negocjacji. Zamówienie dokonane przez Kupującego w oparciu o taką ofertę nie
zobowiązuje Sprzedającego do dostawy produktów i/lub usług oraz do zawarcia Umowy czy
Potwierdzenia Zamówienia.
4.2. Umowę traktuje się jako zawartą wyłącznie po jej sporządzeniu i podpisaniu przez
Sprzedającego i Kupującego i pisemnym Potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedającego lub w
przypadku braku Umowy – po pisemnym Potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedającego.
4.3. Potwierdzenie Zamówienia uważa się za przyjęte przez Kupującego o ile w terminie do 3 dni
roboczych od daty jego wysłania przez Sprzedającego Kupujący nie wniesie pisemnych zastrzeżeń.
W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Kupującego zarówno Zamówienie, jak i Potwierdzenie
Zamówienia przestają wiązać, a sprzedaż produktów i/lub usług wymaga zawarcia Umowy, o ile
Sprzedający nie dokonana zmiany Potwierdzenia Zamówienia.
4.4. Potwierdzenie Zamówienia może być dokonane elektronicznie na wskazany przez Kupującego
adres bądź pisemnie.
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5. Przedmiot Umowy, Termin i Warunki Dostawy.
5.1. Przedmiot Sprzedaży.
5.1.1. Umowa lub Potwierdzenie Zamówienia zawierają następujące elementy (jeżeli są one
istotne ze względu na rodzaj produktu i/lub usługi):
a) cenę i warunki płatności,
b) żądaną ilość lub tonaż (wraz z tolerancją wagową),
c) warunki techniczne wykonania (normy lub inne specyfikacje techniczne, gatunki, wymiary,
żądane badania, atesty, certyfikaty inspekcyjne, opcjonalne wymagania),
d) warunki odbioru (dodatkowe -opcjonalne- badania, sposób znakowania, rodzaj świadectwa
odbioru, warunki przeprowadzenia odbioru zewnętrznego, jeżeli taki przewidziano,
wymagane certyfikaty i deklaracje),
e) przepisy prawne związane z towarem i/lub usługą (przepisy krajowe lub kraju docelowego,
którego wymogi produkt i/lub usługa ma spełniać),
f) warunki dostawy,
g) termin dostawy,
h) inne warunki.
5.1.2. Waga i ilość Przedmiotu Umowy w zależności od środka transportu, powinna być
potwierdzona przez następujące dokumenty:
a) w przypadku transportu samochodowego krajowego faktura VAT, dokument WZ (wydanie
zewnętrzne) lub awizo wysyłkowe potwierdzone przez odbiorcę lub niezależnego
przewoźnika i osobę odpowiedzialną za wysyłkę przez Sprzedającego.
b) w

przypadku

transportu

samochodowego

zagranicznego

-

dokumentem

CMR

potwierdzonym przez niezależnego przewoźnika i osobę odpowiedzialną za wysyłkę przez
Sprzedającego.
c)

w przypadku transportu drogą morską lub rzeczną - dokumentem załadunkowym FCR, Bill
of Lading, itp. wydanym przez odpowiedniego przewoźnika i potwierdzonym przez osobę
odpowiedzialną za wysyłkę przez Sprzedającego .

5.1.3. W przypadku sprzedaży rozliczanej wg wagi teoretycznej, waga Przedmiotu Umowy
wyszczególniona w dokumentach, o których jest mowa w pkt. 5.1.2 lit a –c OWS służy jedynie do
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celów ewidencyjnych i nie może stanowić podstawy do reklamacji ilościowych, o których jest
mowa w pkt. 6.5.4 OWS.
5.2. Termin dostawy.
5.2.1. Termin dostawy Przedmiotu Umowy jest określony w Umowie lub w Potwierdzeniu
Zamówienia. Sprzedający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby dostawa Przedmiotu
Umowy odbyła się w terminach uzgodnionych z Kupującym.
5.2.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku opóźnienia w
dostawie Przedmiotu Umowy, chyba że opóźnienie wynika z winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa Sprzedającego. Odpowiedzialność Sprzedającego jest zawsze ograniczona do
wysokości wpłaty otrzymanej od Kupującego.
5.2.3. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z powodu zwłoki w dostawie
Przedmiotu Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać poprzedzone wyznaczeniem
Sprzedającemu dodatkowego, co najmniej 21 dniowego terminu, który wymaga potwierdzenia
przez Sprzedającego. Bezskuteczny upływ potwierdzonego przez Sprzedającego terminu
dodatkowego, o którym mowa powyżej, uprawnia Kupującego do złożenia pisemnego
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5.3. Warunki dostawy.
5.3.1. Warunki dostawy określa Umowa lub Potwierdzenie Zamówienia. Jeżeli Strony nie umówią
się inaczej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, uznaje się, że dostawa zostanie
dokonana w zakładzie produkcyjnym Sprzedającego (zgodnie z metodą FCA - Incoterms 2010 lub
wersją aktualną na dzień zawarcia Umowy lub Potwierdzenia Zamówienia).
5.3.2. Sprzedający zobowiązuje się do powiadomienia Kupującego o terminie, w którym Przedmiot
Umowy będzie gotowy do odbioru. Miejsce odbioru określa Umowa lub

Potwierdzenie

Zamówienia. Kupujący w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania ww. powiadomienia
zobowiązuje się do odbioru Przedmiotu Umowy. W przypadku niewywiązania się przez Kupującego
z obowiązku odbioru Przedmiotu Umowy, Sprzedający może według swego uznania:
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a) dostarczyć Przedmiot Umowy na rachunek i ryzyko Kupującego do miejsca określonego w
Umowie lub Potwierdzeniu Zamówienia.
b) sprzedać Przedmiot Umowy na rachunek Kupującego, po wyznaczeniu Kupującemu
dodatkowego 7 dniowego terminu do odbioru. O dokonaniu sprzedaży Sprzedający
niezwłocznie zawiadomi Kupującego.
5.3.3. Jeżeli Umowa lub Potwierdzenie Zamówienia nie stanowi inaczej, Sprzedający w
uzgodnieniu z Kupującym ma prawo wydać Kupującemu Przedmiot Umowy (w całości lub
częściami) w terminie wcześniejszym niż termin wynikający z Umowy lub Potwierdzenia
Zamówienia i ma prawo do fakturowania dostaw w terminach zgodnych z rzeczywistymi
terminami realizacji tych dostaw.
5.3.4. Jeżeli na podstawie Umowy lub Potwierdzenia Zamówienia Sprzedający jest odpowiedzialny
za dostawę Przedmiotu Umowy, Sprzedający ma prawo dostarczyć Przedmiot Umowy w terminie
wcześniejszym niż termin wynikający z Umowy lub Potwierdzenia Zamówienia po uprzednim
zawiadomieniu Kupującego o terminie dostawy (zawiadomienie dokonane przez Sprzedającego
może nastąpić w dowolnej, wybranej przez Sprzedającego formie, w tym w szczególności: pocztą,
telefaksem lub pocztą elektroniczną).
5.3.5. Jeżeli na podstawie Umowy lub Potwierdzenia Zamówienia Kupujący jest odpowiedzialny za
odebranie Przedmiotu Umowy z magazynu Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany do odbioru
Przedmiot Umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Sprzedającego
zawiadomienia o gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru (zawiadomienie dokonane przez
Sprzedającego może nastąpić w dowolnej, wybranej przez Sprzedającego formie, w tym w
szczególności: pocztą, telefaksem lub pocztą elektroniczną).
5.3.6. Sprzedający ma prawo obciążenia Kupującego karą umowną w przypadku, opóźnienia
Kupującego w odbiorze Przedmiotu Umowy z magazynu Sprzedającego powyżej 5 dni roboczych
od dnia wysłania przez Sprzedającego zawiadomienia. Kara umowna będzie każdorazowo
naliczona przez Sprzedającego w wysokości 1 % łącznej wartości Przedmiotu Umowy zgłoszonego
do odbioru za każdy kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia niezależnie od wysokości i faktu
poniesienia szkody i niezależnie od uprawnień Sprzedającego, o których mowa w pkt 5.3.2. lit. a) i
b) OWS.
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5.4. Pakowanie.
5.4.1. O ile Umowa lub Potwierdzenie Zamówienia nie stanowi inaczej, Sprzedający zobowiązuje
się do przygotowania Przedmiotu Umowy do wysyłki i/lub dostarczenia Przedmiotu Umowy
zgodnie z warunkami wskazanymi w Umowie lub w Potwierdzeniu Zamówienia, a w przypadku ich
braku – zgodnie z zasadami załadunku i przygotowania towaru do wysyłki obowiązującymi u
Sprzedającego.
5.5. Ilość.
5.5.1. Przyjmuje się wagę i/lub ilość dostawy z tolerancją do +/- 10% wagi i/lub ilości określonej w
Umowie lub w Potwierdzeniu Zamówienia, a kwota do zapłaty obliczana będzie w oparciu o
jednostki miary, wagi lub sztuki i ceny jednostkowej.
5.5.2. Waga i/lub ilość produktów wskazana na dokumencie wysyłkowym Sprzedającego jest
ostateczna i wiążąca dla Kupującego, chyba że zawiadomi on o rozbieżnościach w terminie 7 dni od
otrzymania Przedmiotu Umowy i umożliwi Sprzedającemu zbadanie wagi i/lub ilości Przedmiotu
Umowy zanim zostanie on użyty lub od sprzedany.
5.5.3. Rozbieżności w wadze i/lub ilości dostarczonego Przedmiotu Umowy przekraczające
określoną w pkt. 5.5.1 tolerancję nie stanowią naruszenia postanowień Umowy lub Potwierdzenia
Zamówienia oraz nie uprawniają Kupującego do odmowy przyjęcia Przedmiotu Umowy.
5.6. Roszczenia.
5.6.1. Ewentualne roszczenia Kupującego dotyczące dostarczonego Przedmiotu Umowy nie
zwalniają go z obowiązku przyjęcia i zapłaty za kolejną dostawę. Uprawnienie Kupującego do
potrącenia wierzytelności w takim przypadku jest wyłączone.
6. Jakość i kontrola jakości.
6.1. Kontrola jakości.
6.1.1. Przedmiot Umowy podlega kontroli jakości producenta.
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6.1.2. Dodatkowy sposób kontroli może zostać określony w Umowie lub w Potwierdzeniu
Zamówienia.
6.2. Niezgodności.
6.2.1. Przyjmuje się, że Kupujący zaakceptował dostawę Przedmiotu Umowy pod względem
jakości, ilości, rozmiaru, rodzaju oraz innych określonych cech, które można zbadać podczas
kontroli i odbioru Przedmiotu Umowy chyba, że Kupujący:
a) w terminie 14 dni od dostawy Przedmiotu Umowy poinformuje Sprzedającego na piśmie o
niezgodności jakości lub ilości Przedmiotu Umowy oraz
b) umożliwi Sprzedającemu zbadanie Przedmiotu Umowy (w tym pobranie próbek lub
dostarczy Sprzedającemu próbki w celu przeprowadzenia badań w laboratorium wybranym
przez Sprzedającego).
6.2.2. Niezgodność jakości lub ilości Przedmiotu Umowy nieujawniona podczas kontroli lub
testowania musi zostać zgłoszona Sprzedającemu na piśmie niezwłocznie po jej wykryciu, nie
później niż w terminie 12 miesięcy od dostawy Przedmiotu Umowy. Zgłoszenie (reklamacja) musi
zawierać szczegółowy opis niezgodności. Warunkiem odpowiedzialności Sprzedającego jest
umożliwienie Sprzedającemu zbadania Przedmiotu Umowy (w tym umożliwienie pobrania próbek
lub dostarczenie próbek Sprzedającemu w celu przeprowadzenia badań w laboratorium wybranym
przez Sprzedającego). Kupujący nie może uchylić się od tego obowiązku nawet w przypadku
przetworzenia Przedmiotu Umowy, jego przyłączenia do produktów osoby trzeciej lub z tego
powodu, że jest on we władaniu osoby trzeciej.
6.3. Niepełnowartościowy Przedmiot Umowy.
6.3.1.

W

przypadku

Przedmiotu

Umowy

oznaczonego

przez

Sprzedającego

jako

niepełnowartościowy lub takiego, co do którego Kupujący i Sprzedający uzgodnili w Umowie lub
Potwierdzeniu Zamówienia, że jest niepełnowartościowy lub Sprzedający nie potwierdził w
stosunku do niego parametrów jakościowych w dokumencie kontroli, wyłączona jest rękojmia i
gwarancja. Oświadczenia, specyfikacje i dane dotyczące niepełnowartościowego Przedmiotu
Umowy, Sprzedający przedstawia w dobrej wierze i nie ponosi odpowiedzialności za ich jakość.
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6.3.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Kupującego lub osoby trzeciej za
jakość Przedmiotu Umowy, o którym jest mowa w pkt 6.3.1 OWS, jak również za szkody
wyrządzone przez ten Przedmiot Umowy Kupującemu i osobie trzeciej.
6.4. Zastosowanie/Przydatność Przedmiotu Umowy.
6.4.1. Kupujący, jest odpowiedzialny za ocenę przydatności Przedmiotu Umowy do danego
zastosowania przed jego użyciem lub połączeniem z innym produktem.
6.4.2. Odpowiedzialność Sprzedającego za przydatność produktu do danego zastosowania jest
wyłączona.
6.5. Reklamacje.
6.5.1. W przypadku dopełnienia przez Kupującego procedury przewidzianej w pkt. 6.2.1. OWS oraz
– zgodnie z pkt 6.2.1. lit. a OWS – wykazania, że Przedmiot Umowy lub jego część jest niezgodna z
Umową lub Potwierdzeniem Zamówienia w zakresie dotyczącym jakości lub innego elementu
istotnego (z wyłączeniem niezgodności wagi lub ilości) z przyczyn leżących po stronie
Sprzedającego, Sprzedający z zachowaniem prawa do zastosowania innych środków, może według
swego wyboru:
a) w najbliższym możliwym terminie dokonać naprawy Przedmiotu Umowy lub
b) w najbliższym możliwym terminie wymienić Przedmiot Umowy na wolny od wad lub
c) udzielić stosownego rabatu (obniżyć cenę w stosunku odpowiednim do wady bez
możliwości dalszych roszczeń) lub
d) dokonać zwrotu zapłaconej ceny i według swojego uznania zażądać zwrotu Przedmiotu
Umowy. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Przedmiotu Umowy
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia powiadomienia przez
Sprzedającego.
6.5.2. W uzasadnionych wypadkach określonych w pkt 6.5.1 OWS, wadliwy Przedmiot Umowy,
który podlega zwrotowi musi być dostarczony w sposób zapewniający brak uszkodzenia lub
zniszczenia.
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6.5.3. Jeżeli nie jest możliwe wykonanie przez Sprzedającego obowiązków określonych w pkt.
6.5.1. OWS, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
6.5.4. Reklamacje ilościowe.
6.5.4.1. Kupujący powinien zgłosić reklamację dotyczącą niezgodności ilościowej Przedmiotu
Umowy niezwłocznie po jej stwierdzeniu w chwili dostawy Przedmiotu Umowy lub w chwili
odbioru Przedmiotu Umowy z magazynu Sprzedającego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od
dnia dostawy lub odbioru. Reklamacje ilościowe po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane,
a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową ilość Przedmiotu Umowy.
6.5.4.2. Reklamacja ilościowa zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w terminie 21 dni od dnia
jej otrzymania, jednakże jeśli z przyczyn niezależnych od Sprzedającego podmioty uczestniczące w
procesie spedycji i/lub transportu nie dostarczą właściwych informacji i/lub dokumentów, termin
rozpatrzenia reklamacji ilościowej ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu.
6.5.5. Reklamacje jakościowe.
6.5.5.1. Kupujący jest zobowiązany do dokonania kontroli Przedmiotu Umowy bezpośrednio po
jego otrzymaniu lub odebraniu z magazynu Sprzedającego, lecz nie później niż w terminie 3
miesięcy od dnia otrzymania lub odbioru z magazynu Sprzedającego.
6.5.5.2. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
6.5.5.3. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający z zachowaniem prawa do zastosowania
innych środków, może według swego wyboru:
a) w najbliższym możliwym terminie dokonać naprawy Przedmiotu Umowy lub
b) w najbliższym możliwym terminie wymienić Przedmiot Umowy na wolny od wad lub
c) udzielić stosownego rabatu (obniżyć cenę w stosunku odpowiednim do wady bez
możliwości dalszych roszczeń)
6.5.6. Kupujący jest obowiązany współdziałać ze Sprzedającym w procesie reklamacyjnym.
Wszelkie szkody i koszty wynikające z braku współdziałania obciążają Kupującego.
6.5.7. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych, niezidentyfikowanych przez producenta w
procesie produkcji oraz w procesie kontroli jakości Przedmiotu Umowy, zastosowanie będą miały
odrębne procedury reklamacyjne, uzgodnione pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
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6.5.8. Reklamacje dotyczące niezgodności właściwości fizyko-chemicznych produktu zawsze będą
rozpatrywane w odniesieniu do standardowych parametrów produktu określonych w normach
technicznych, o ile Sprzedający nie potwierdził w Umowie lub Potwierdzeniu Zamówienia innych
wskazanych przez Kupującego właściwości produktu.
6.5.9. Reklamacje niestandardowych właściwości lub parametrów Przedmiotu Umowy, których
badanie nie było przedmiotem Umowy lub Potwierdzenia Zamówienia, nie będą rozpatrywane a
Sprzedający nie ponosi za nie odpowiedzialności. z.
6.5.10. Zastosowanie Przedmiotu Umowy w warunkach wymagających szczególnych właściwości i
badań, nieokreślonych w Umowie lub Potwierdzeniu Zamówienia, stanowi ryzyko Kupującego i nie
może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń. Odpowiedzialność Sprzedającego w takim
przypadku jest wyłączona.
6.5.11. Złożenie reklamacji przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za przedmiot
umowy, którego ona dotyczy.
7. Odpowiedzialność Sprzedającego.
7.1. Kupującemu przysługuje odszkodowanie określone w Umowie lub w Potwierdzeniu
Zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, takie jak w
szczególności: przedsięwzięcia handlowe Kupującego z osobami trzecimi lub przedsięwzięcia
produkcyjne Kupującego.
7.2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody na osobie spowodowane przez Przedmiot
Umowy tylko wtedy, gdy zostanie dowiedzione, że szkoda taka została spowodowana winą
umyślną lub rażącym niedbalstwem Sprzedającego.
7.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu spowodowane przez Przedmiot
Umowy będący w posiadaniu Kupującego lub osoby trzeciej, a także za szkody w produktach
wytworzonych przez Kupującego lub osobę trzecią lub też w produktach, do których włączono
Przedmiot Umowy, o ile Kupujący nie określi w Umowie lub w Zamówieniu sposobu używania
Przedmiotu Umowy, a Sprzedający nie potwierdzi na piśmie (w Umowie lub w Potwierdzeniu
Zamówienia) parametrów i sposobu używania Przedmiotu Umowy.
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7.4. Sprzedającemu przysługuje prawo dochodzenia od Kupującego odszkodowania, jeżeli z
powodu okoliczności leżących po stronie Kupującego, poniesie odpowiedzialność w stosunku do
osoby trzeciej, za szkody w mieniu lub na osobie.
7.5. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego za roszczenia wynikające z Umowy lub
Potwierdzenia Zamówienia jest ograniczona do wysokości ceny za Przedmiot Umowy określonej w
Umowie lub Potwierdzeniu zamówienia.
8. Siła Wyższa.
8.1. Siła Wyższa to wszelkie nieprzewidywalne okoliczności, które mogą zaistnieć w związku z
wykonywaniem postanowień Umowy lub Potwierdzenia Zamówienia, niezależne od Sprzedającego
i Kupującego, takie jak: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, działania
wojenne, rewolucja, atak terrorystyczny, konfiskata mienia, ogólny brak surowców, energii lub
niedostępność środków transportu publicznego, awarie w zakładzie Sprzedającego, embargo. W
sytuacji działania Siły Wyższej, Sprzedający jest zwolniony z zobowiązań, wynikających z Umowy
lub Potwierdzenia Zamówienia całkowicie lub częściowo, jak również z zobowiązań w zakresie
terminu dostawy Przedmiotu Umowy.
8.2. Sprzedający, jeżeli w wyniku działania Siły Wyższej, nie jest w stanie wypełnić swoich
zobowiązań, wynikających z Umowy lub Potwierdzenia Zamówienia, jest zobowiązany do
zawiadomienia drugiej strony o zaistnieniu okoliczności Siły Wyższej. Jeśli okres trwania Siły
Wyższej przekracza 6 miesięcy, Sprzedający ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania okresu
wypowiedzenia i jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy lub Potwierdzenia Zamówienia.
9. Warunki płatności.
9.1. Zapłata ceny.
9.1.1. Cenę oraz warunki zapłaty, w tym termin, określa każdorazowo Umowa lub Potwierdzenie
Zamówienia.
9.1.2. Zapłatę ceny uznaje się za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego Sprzedającego
pełną kwotą płatności, w walucie określonej na fakturze. Kupujący nie ma prawa zatrzymania całej
PKO BP SA Warszawa
66 1020 1026 0000 1102 0193 3001 (PLN)
Kapitał zakładowy 2.637.500,00 PLN
NIP 627-24-33-880, Regon 277730614

KRS 0000126832
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy

Informacje Handlowe
tel. +48-32-724-91-23
tel. +48-698-117-981
fax +48-32-750-06-69
zapytanie@kuzniabatory.pl

Sekretariat
tel.+48-32-724-91-44
tel.+48-664-150-300
fax+48-32-750-06-69
sekretariat@kuzniabatory.pl

www.kuzniabatory.pl

www.alchemiasa.pl

lub części ceny tytułem potrącenia lub roszczenia wzajemnego, chyba że Sąd orzekł w
prawomocnym orzeczeniu, że kwota jest należna Kupującemu.
9.2. Skutki braku zapłaty ceny.
9.2.1. Po upływie terminu zapłaty określonego w pkt 9.1.1. Sprzedającemu przysługuje prawo do
naliczania odsetek według stawki określonej w Umowie lub Potwierdzeniu Zamówienia za okres
od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty. Jeżeli w Umowie lub
Potwierdzeniu Zamówienia nie określono wysokości odsetek za opóźnienie, Kupujący jest
zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości zgodnej z ustawą z dnia 08.03.2013 r. o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 684).
9.2.2. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Sprzedający ma ponadto prawo, po uprzednim
wezwaniu Kupującego i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu dodatkowego do:
a) wstrzymania dostaw z tytułu każdej z zawartych Kupującym Umów lub Potwierdzeń Zamówień,
lub zmiany warunków dostaw wedle własnego uznania;
b) uznania wszystkich płatności wynikających z Umowy lub Potwierdzenia Zamówienia za
wymagalne z upływem wyznaczonego terminu;
9.3. Niedotrzymanie warunków Umowy.
9.3.1. Sprzedający może wstrzymać lub anulować wykonanie swoich zobowiązań wynikających z
Umowy lub Potwierdzenia Zamówienia, w przypadku, gdy po zawarciu Umowy lub doręczeniu
Potwierdzenia Zamówienia, okaże się, że Kupujący nie może wywiązać się z istotnych zobowiązań,
np. z powodu utraty płynności finansowej, zdolności kredytowej, braku uzyskania odpowiedniego
limitu ubezpieczeniowego lub w przypadku niewłaściwego sposobu postępowania Kupującego w
przygotowywaniu wykonania Umowy lub Potwierdzenia Zamówienia, jak również w przypadku
niewłaściwego postępowania w wykonaniu Umowy lub Potwierdzenia Zamówienia.
9.3.2. Jeżeli Sprzedający dokonał dostawy Przedmiotu Umowy przed ujawnieniem okoliczności
opisanych w pkt 9.3.1. OWS, może on według własnego uznania wstrzymać dostawę Przedmiotu
Umowy lub anulować niezrealizowaną część Przedmiotu Umowy.
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9.3.3. Uprawnienia Sprzedającego, o których mowa w pkt 9.3.1. i 9.3.2. OWS, wygasają z chwilą
dokonania przez Kupującego zapłaty ceny w całości.
10. Prawo własności.
10.1 Prawo własności przechodzi na Kupującego w chwili wydania towaru zgodnie z warunkami
Incoterms 2010 (w wersji aktualnej na dzień zawarcia Umowy lub Potwierdzenia Zamówienia).
10.2. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny wynikającej z Umowy lub
Potwierdzenia Zamówienia lub w przypadku, gdy w stosunku do Kupującego wszczęte zostanie
postępowanie egzekucyjne lub też Kupujący lub jego wierzyciele złożą wniosek o wszczęcie
postępowania upadłościowego lub w przypadku, gdy wykonanie zobowiązań przez Kupującego
stanie się utrudnione lub niemożliwe, niezależnie od uprawnień przewidzianych w pkt 9.2.2. OWS,
Sprzedający może żądać zwrotu całości lub części dostarczonego Przedmiotu Umowy. Kupujący
jest obowiązany dokonać zwrotu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania
wezwania Sprzedającego.
11. Zawiadomienia.
11.1 Zawiadomienia doręczane będą drugiej stronie pocztą, faksem, pocztą kurierską lub
elektroniczną. Zawiadomienia dostarczone w inny sposób będą nieskuteczne, chyba że zostaną
potwierdzone przez drugą stronę.
12. Klauzula eksportowa.
12.1. Kupujący będący kontrahentem unijnym jest zobowiązany przy zawieraniu Umowy lub
składaniu Zamówienia do poinformowania Sprzedającego o planowanym wywozie Przedmiotu
Umowy z kraju siedziby Sprzedającego poza rynek Unii Europejskiej.
12.2. W przypadku gdy Kupujący posiadający siedzibę poza terytorium kraju Sprzedającego, będzie
dokonywał wywozu Przedmiotu Umowy bezpośrednio z kraju siedziby Sprzedającego, Kupujący
jest zobowiązany do powiadomienia Sprzedającego o tym fakcie podając dane agenta celnego,
który w imieniu Kupującego dokona formalności celnych, celem dostarczenia Sprzedającemu kopii
wszystkich dokumentów potwierdzających wywóz i dostarczenie Przedmiotu Umowy do kraju
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trzeciego. Dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego
do obsługi zgłoszeń wywozowych musi zawierać dane, z których wynikać będzie tożsamość towaru
będącego przedmiotem dostawy i wywozu.
12.3. Kupujący mający siedzibę w kraju Unii Europejskiej, poza terytorium kraju Sprzedającego,
wywożący towar na zasadzie FCA (odbiór przez Kupującego) jest zobowiązany do dostarczenia
kopii CMR, z którego będzie wynikać dostarczenie Przedmiotu Umowy do innego kraju unijnego
(wywóz poza terytorium Polski).
12.4. W przypadku niewywiązania się przez Kupującego z obowiązków wynikających z pkt 12.2.
oraz 12.3. OWS, Sprzedający obciąży Kupującego kosztami poniesionymi z tytułu opłat
publicznoprawnych i karnych.
12.5. Re-export dokonywany przez Kupującego, dotyczący Przedmiotu Umowy dostarczonego
przez Sprzedającego i podlegający przepisom o kontroli eksportu towarów podwójnego
zastosowania, możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego i właściwych
organów.
13. Klauzula salwatoryjna.
13.1. W przypadku, gdyby jedno lub więcej postanowień OWS lub warunków Umowy lub
Potwierdzenia Zamówienia lub też ich część okazała się nieważna lub niemożliwa do wykonania,
pozostała część OWS, Umowy lub Potwierdzenia Zamówienia nadal będzie wiążąca. Strony
niezwłocznie podejmą starania, aby zastąpić nieważne lub niemożliwe do wykonania warunki
OWS, Umowy lub Potwierdzenia Zamówienia, warunkami zgodnymi z prawem i możliwymi do
wykonania. Warunki te powinny być możliwie jak najbardziej zbliżone do uprzednio umówionych
warunków lub postanowień.
14. Prawo właściwe.
14.1. Umowa lub Potwierdzenie Zamówienia podlegają wyłącznie prawu polskiemu. Wyłącza
się zastosowanie Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów Konwencja
Wiedeńska.
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15. Rozstrzyganie sporów.
15.1. Wszelkie spory, powstałe w trakcie trwania lub w związku z Umową lub Potwierdzeniem
Zamówienia, które nie zostaną rozstrzygnięte przez strony polubownie, podlegają wyłącznej
jurysdykcji polskich sądów powszechnych, właściwych dla siedziby Sprzedającego.
15.2. Wyłączone jest poddanie rozstrzygnięcia sporu jurysdykcji sądów innych, niż wymienione w
pkt 15.1. OWS, nawet gdyby możliwość taka wynikała z przepisów prawa, w tym prawa
międzynarodowego.
16. Zmiany i uzupełnienia.
16.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy lub Potwierdzenia Zamówienia wymagają dla swej
ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
17. Potwierdzenie obowiązywania OWS.
17.1. Strony potwierdzają, że posługiwanie się niniejszymi OWS w stosunkach handlowych
pomiędzy nimi zostało przyjęte wskutek złożenia przez Kupującego Zamówienia i dokonania
Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego. Treść OWS dostępna jest dla Kupującego na
każde żądanie u przedstawicieli handlowych Sprzedającego oraz na bieżąco na stronie
internetowej www.kuzniabatory.pl.
18. Zachowanie tajemnicy handlowej.
18.1. Strony Umowy lub Potwierdzenia Zamówienia zobowiązane są do zachowania w tajemnicy
ich postanowień, wszelkich informacji oraz danych, do których będą miały dostęp w związku z jej
zawarciem i wykonaniem, w szczególności w zakresie umówionych cen, obowiązków stron,
warunków płatności i zabezpieczenia wykonania Umowy lub Potwierdzenia Zamówienia,
udzielonych gwarancji, rabatów oraz pojawiających się problemów również bezterminowo od dnia
rozwiązania Umowy lub Potwierdzenia Zamówienia.

PKO BP SA Warszawa
66 1020 1026 0000 1102 0193 3001 (PLN)
Kapitał zakładowy 2.637.500,00 PLN
NIP 627-24-33-880, Regon 277730614

KRS 0000126832
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy

Informacje Handlowe
tel. +48-32-724-91-23
tel. +48-698-117-981
fax +48-32-750-06-69
zapytanie@kuzniabatory.pl

Sekretariat
tel.+48-32-724-91-44
tel.+48-664-150-300
fax+48-32-750-06-69
sekretariat@kuzniabatory.pl

