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1. Definicje użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży :
1. Sprzedający – OLMEX KMB Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 58, Wójtowo 11-010 Barczewo
2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
3. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna.
4. Towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy
sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
5. Zamówienie – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona
osobiście, listownie, kurierem lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego
produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o
firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych
produktów.
6. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone
kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej
wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru
oraz warunków płatności.
7. OWS są opublikowane na stronie sprzedającego pod adresem:
https://kmb.olmex.pl/pliki-do-pobrania/
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2. Wstęp
Ogólne Warunki Sprzedaży zwane dalej OWS regulują zasady sprzedaży towarów i usług w OLMEX
KMB Sp. z o.o. zwanym dalej Sprzedającym. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży
zawieranych przez sprzedającego OLMEX KMB Spółka z o.o., w tym również umów zawieranych
w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu. OWS są
dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie OLMEX KMB Sp.z o.o.
Wójtowo ul. Modrzewiowa 58, Wójtowo 11-010 Barczewo lub na stronie internetowej

https://kmb.olmex.pl/pliki-do-pobrania/
Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży, dostawy,
montażu towarów w zakresie umownym. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych
(ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych
przez Kupującego.
Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko
w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo
przed postanowieniami OWS.
Formy sprzedaży:
• sprzedaż bezpośrednia odbywa się w siedzibie firmy,
• sprzedaż towarów realizowana wysyłkowo,
• montaż i dostawa przez firmy podwykonawcze oraz we własnym zakresie.

3. Zawarcie umowy
1. Zawarcie umowy następuje, gdy jedna ze Stron wyrazi wolę zawarcia umowy (oferta, zamówienie)
podając istotne postanowienia i ogólne warunki (przedmiot, cena, OWS), a druga ze Stron przyjmie
to oświadczenie bez zastrzeżeń zmian lub uzupełnień – w formie potwierdzenia zamówienia (oznacza
to również akceptacje postanowień OWS).
2. Obie Strony obowiązuje pisemna forma wszelkich uzgodnień.
3. Zawarcie umowy następuje również z chwilą złożenia przez Strony podpisów na sporządzonej umowie
w przypadkach innych niż opisano w pkt 1.1.
4. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, katalogach, broszurach, ulotkach,
reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
nawet jeśli zostały opatrzone ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego
mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego
mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach
mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży
technicznej.
5. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:
• Nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
• Numer NIP,
• Wskazanie nr oferty, jeśli dotyczy,
• Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,
• Ilość zamówionego towaru,
• Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.
6. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego (w
formie e-mail, listownie na adres siedziby firmy, za pomocą poczty elektronicznej). Złożenie
zamówienia przez Kupującego nie wiąże sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza
milczącego przyjęcia zamówienia.
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7. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na
zamówieniu numeru tej oferty. W razie niepowołania się na numer oferty, Sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności towaru, jak
również niezgodności w szczególnych parametrach towaru określonych w pierwotnym zamówieniu.
8. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po
uprzednim ustaleniu warunków anulowania zamówienia nie później niż 3 dni od zamówienia.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały
do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
9. Wszelkie doradztwo techniczne ze strony dostawcy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie
skutkuje powstaniem po stronie Sprzedającego odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu, a kupujący
zobowiązany jest stosować się do zasad wynikających z instrukcji użytkowania, jeżeli taka instrukcja
została dla danego towaru sporządzona.
10. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej,
Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania
lub nieterminowego wykonania umowy.

4. Sprzedaż towarów
1. Strony zobowiązane są do współpracy w trakcie realizacji umowy. Kupujący zobowiązany jest udzielić
Sprzedającemu wszelkich informacji niezbędnych do zaprojektowania i wyprodukowania towaru.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zamówieniu niewłaściwych bądź niepełnych
danych technicznych.
2. Wszelkie dodatkowe próby, badania itp. wykonywane przed wydaniem towaru, Sprzedający zleci
upoważnionym osobom bądź jednostkom we własnym imieniu, na rzecz i koszt Kupującego.
3. Sprzedający jest uprawniony do przesunięcia terminu realizacji zamówienia w razie wystąpienia
okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.
4. Dowodem realizacji zamówienia lub jego części jest dokument wydania towarów (WZ) lub faktura
sprzedaży.
5. Reklamacje ilościowe odebranych towarów mogą być zgłaszane tylko w sytuacji, gdy przesyłka
odebrana nie nosiła z zewnątrz śladów naruszeń. Reklamacja pisemna winna być zgłoszona po
ujawnieniu szkody nie później niż w ciągu 2 dni od daty otrzymania towaru. Do reklamacji należy
dołączyć protokół rozbieżności wraz z kopią listu przewozowego oraz faktury sprzedaży lub innych
dokumentów towarzyszących przesyłce tj. specyfikacji lub dokumentu WZ.
6. Jeżeli dostawa do Kupującego odbywa się na koszt i ryzyko Sprzedającego, Kupujący obowiązany jest
zgłosić pisemnie wady jawne i uszkodzenia dostarczonych towarów oraz braki ilościowe w protokole
odbioru pod rygorem utraty zgłaszania reklamacji wad, uszkodzeń oraz braków ilościowych. W takim
przypadku Kupujący jest zobowiązany do przesłania oryginału listu przewozowego wraz z protokołem
niezgodności, uszkodzenia przesyłki, podpisanym przez przewoźnika, potwierdzającym fakt
uszkodzeń w czasie transportu. Procedura zgłaszania reklamacji z tego tytułu powinna się odbywać na
zasadach zapisanych w warunkach przewozu oferowanych przez podmiot realizujący przewóz lub
dokument gwarancji.
7. Jeżeli koszty dostarczenia towaru ponosi Sprzedający, koszty odbioru i rozładunku obciążają
Kupującego, chyba że zawarta umowa między stronami stanowi inaczej.
8. Kupujący zobowiązany jest dokonać terminowej zapłaty za towar zgodnie z umową. W przypadku
przekroczenia terminu zapłaty Sprzedający może odstąpić od udzielanej gwarancji.
9. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty zgodnie z umową, wówczas Sprzedający może wszcząć
postępowanie windykacyjne lub odstąpić od umowy i zażądać od Kupującego zwrotu towarów, za
które Kupujący nie zapłacił. W przypadku wszczęcia windykacji Sprzedający może dochodzić od
Kupującego poniesionych z tego tytułu kosztów. Sprzedający może również żądać odszkodowania,
jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności, gdy wartość towaru odebranego przez
Sprzedającego od Kupującego jest niższa od ceny, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar.
W przypadku istnienia zaległości płatniczych od Kupującego, Sprzedający ma prawo wstrzymać się
z realizacją zamówienia do czasu spłaty przez Kupującego zaległych zobowiązań pomimo wysłania
oferty i jej przyjęcia przez Kupującego lub potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
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5. Sprzedaż usług
Przekazanie placu budowy/terenu wykonywania prac w ramach usługi
1. Kupujący zobowiązany jest do przekazania Sprzedającemu placu budowy/terenu prowadzenia prac
w ramach usług określonych w umowie, w formie zwyczajowo przyjętego protokołu zdawczo
odbiorczego. Wraz z przekazaniem placu budowy/terenu prowadzenia prac, Kupujący przekazuje
Sprzedającemu wszelkie wymagane prawem pozwolenia, zezwolenia, w tym z zakresu ochrony
środowiska oraz BHP niezbędne do wykonania usługi.
2. Kupujący zapewnia Sprzedającemu dostęp do placu budowy/terenu prowadzenia prac przez
udostępnienie dróg dojazdowych i przejazdu przez teren Kupującego oraz ponosi odpowiedzialność za
ich utrzymanie w należytym stanie.
3. W przypadku konieczności transportowania przez Sprzedającego na terenie Kupującego maszyn,
urządzeń i innych rzeczy, Sprzedający jest zobowiązany przedstawić Kupującemu szczegółowy plan
transportu, jeżeli zachodzi taka potrzeba (plan powinien zawierać co najmniej datę i godzinę transportu
oraz oznaczenie transportowanych rzeczy na 5 dni przed planowanym transportem). Kupujący
zobowiązany jest potwierdzić plan transportu Sprzedającego bądź przedstawić własny plan transportu,
jeżeli będzie on dogodniejszy dla obu stron umowy.
4. Kupujący oświadcza, że plac budowy/teren prowadzenia prac nie jest zanieczyszczony przez
substancje toksyczne lub niebezpieczne i ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność w przypadku,
gdyby takie zanieczyszczenia terenu ujawniły się w trakcie wykonywania przez Sprzedającego prac
w ramach wykonywania usługi.
5. Kupujący zapewnia Sprzedającemu na czas realizacji usługi dostęp do energii elektrycznej, ujęcia
wody pitnej, połączeń telekomunikacyjnych, miejsca przechowywania narzędzi i pomieszczenia
socjalnego dla personelu Sprzedającego, a także media niezbędne do przeprowadzenia testów
sprawdzających i uruchomieniowych. W przypadku niezapewnienia przez Kupującego wyżej
wymienionych warunków bytowych, Sprzedający ma prawo sam zapewnić sobie wymienione warunki
i przenieść poniesione koszty ich uzyskania na Kupującego.

6. Terminy i warunki dostaw.
1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar spełniając warunki określone w potwierdzeniu
przyjęcia zamówienia, tzn. termin i miejsce dostawy, ilość, rodzaj towaru, cena.
2. W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy „przedpłata”, termin realizacji dostawy może
ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się
dzień uznania rachunku bankowego sprzedawcy.
3. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające
z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem firmy
wykonującej transport.
4. Wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą wydania towaru z magazynu.
5. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia
towaru, zostanie obciążony kosztami magazynowania towaru lub w przypadku braku przyjęcia towaru
kosztami jego wytworzenia,
6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności
dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki
oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 2 dni
roboczych) zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół
niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający
jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych
należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania

Strona 6 z 12

Olmex KMB Sp. o.o. – Ogólne warunki sprzedaży v 1.0

w innych przedmiotach.

8. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on
zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz
Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku
postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on
niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw
względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący
na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym, gdzie
są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

7. Obowiązki stron podczas realizacji zawartej umowy
Obowiązki Kupującego

7.1

Do obowiązków Kupującego, prócz czynności związanych z przekazaniem placu budowy/terenu
wykonywania prac w ramach usługi należą:

a) Zapłata Sprzedającemu wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy a w razie niedotrzymania
tego warunku pokrycie poniesionych przez Sprzedającego kosztów windykacji,

b) Współpraca ze Sprzedającym w procesie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób
c)
d)
e)
a)
f)

realizujących zobowiązanie w imieniu Sprzedającego lub nadzorujących proces budowlany w imieniu
Kupującego,
Przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż. osób wskazanych przez Sprzedającego wykonujących prace na
terenie Kupującego, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wewnętrzne regulacje Kupującego,
Udzielenie Sprzedającemu wymaganej przepisami prawa zgody na zlecanie robót podwykonawcom,
Współpraca ze Sprzedającym w trakcie wykonywania prac w ramach usługi, jeżeli jest to niezbędne
dla ich prawidłowego wykonania,
Dokonanie odbioru prac zgodnie z postanowieniami umowy,
Odkupienie dostarczonych przez Sprzedającego towarów i materiałów, które nie mogą być użyte
przez Sprzedającego do realizacji innych robót, w razie rozwiązania umowy lub w razie odstąpienia
od umowy przez Kupującego.

7.2 Obowiązki Sprzedającego
Do obowiązków Sprzedającego należą:

a) Wykonanie zakresu prac objętych umową z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

przepisami, dokumentacją projektową oraz z zasadami wiedzy technicznej i budowlanej na podstawie
założeń lub dokumentacji projektowej, przekazanej przez Kupującego najpóźniej w dniu zawarcia
umowy, przy czym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dokumentacji projektowej
lub w założeniach Kupującego,
Przejęcie od Kupującego placu budowy/terenu wykonywania prac w ramach usługi,
Dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania umowy wg specyfikacji zawartej w umowie lub
innych ustaleniach podjętych przez strony na piśmie,
Nadzór realizacyjny i koordynacja prac i dostaw materiałów,
Uzyskanie wymaganej przepisami prawa zgody Kupującego na zlecanie robót podwykonawcom,
Zapewnienie ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie prowadzenia prac
w ramach usługi,
Zabezpieczenie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac
w ramach usługi,
Odbycie przeszkolenia w zakresie bhp i ppoż. pracowników wykonujących prace w oparciu
o obowiązujące przepisy kodeksu pracy oraz wewnętrzne przepisy Kupującego,
Oznakowanie odzieży roboczej i kasków ochronnych,
Bieżące utrzymywanie porządku na terenie prowadzenia prac w ramach usługi i w jego bezpośrednim
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sąsiedztwie oraz końcowe uporządkowanie przejętego terenu,

k) Usunięcie z terenu Kupującego maszyn, urządzeń i innych rzeczy, z których korzystał w trakcie
realizacji Umowy.

8. Koordynator prac w przypadku występowania wielu wykonawców.
1. Strony wyznaczą osoby odpowiedzialne za nadzór i wykonanie prac pod względem rzeczowym,
środowiskowym oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy będących przedmiotem niniejszej umowy oraz
upoważnionych do wzajemnych kontaktów w terminie i na warunkach określonych w zawartej
umowie.

9. Odbiór prac / prace dodatkowe
1. Po zakończeniu poszczególnych prac, Sprzedający zgłasza Kupującemu na piśmie gotowość odbioru
zakończonych prac.
2. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania oceny zakończonych prac, nie później niż w
terminie 2 dni roboczych od daty doręczenia mu zgłoszenia gotowości do odbioru przez Sprzedającego.
3. W tym celu Kupujący powołuje komisję odbioru i ustala datę rozpoczęcia odbioru, o czym powiadamia
Sprzedającego. Zakończenie prac komisji kończy sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru co jest
równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót w dacie ich zgłoszenia do odbioru.
4. W razie zgłoszenia przez Kupującego zastrzeżeń do wykonania prac, strony podpiszą protokół odbioru
z jednoczesnym wyszczególnieniem stwierdzonych wad dających się usunąć i określeniem terminu ich
usunięcia w okresie gwarancji.
5. W przypadku nieprzystąpienia przez Kupującego do odbioru w terminie 2 dni roboczych od
zawiadomienia o gotowości odbioru lub niezasadnej odmowy dokonania odbioru w tym terminie,
strony uznają, że przedmiot umowy został wykonany w terminie i zgodnie z umową. W takich
okolicznościach spisany zostanie protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela Sprzedającego,
który będzie miał pod każdym względem moc protokołu podpisanego przez obie Strony,
w szczególności będzie stanowił dla Sprzedającego podstawę do wystawienia faktury.
6. W przypadku gdy Kupujący przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji (używania),
uznaje się, że Strony dokonały odbioru przedmiotu umowy. W takim przypadku Sprzedający jest
uprawniony do wystawienia faktury i otrzymania należnego mu wynagrodzenia.
7. Jeżeli w toku wykonywania prac powstanie konieczność wykonania robót nie objętych zakresem
umowy warunkujących oddanie do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Sprzedający wykona powyższe roboty na odrębne pisemne zlecenie Kupującego, w którym zostanie
określony zakres robót, wysokość wynagrodzenia oraz termin wykonania określi Sprzedający
w uzgodnieniu z Kupującym.

10. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, ochrona środowiska, gospodarka odpadami
1. Sprzedający oświadcza, że wykonuje usługi zgodnie z wymogami bhp i ochrony środowiska
wynikającymi z obowiązującego prawa i standardów Sprzedającego. Sprzedający udostępni
Kupującemu na jego żądanie standardy, o których mowa w poprzednim zdaniu.
2. W przypadku gdy Kupujący stosuje własne standardy w bhp i ochrony środowiska, w razie
rozbieżności pierwszeństwo mają wymagania surowsze w tym zakresie, które zapewniają większe
bezpieczeństwo wszystkim pracownikom oraz innym osobom w miejscu prowadzenia prac.
3. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Sprzedającemu wszelkich informacji
dotyczących zagrożeń i własnych standardów w zakresie bhp i ochrony środowiska w miejscu
prowadzenia prac.
4. Jeżeli podczas realizacji prac w ramach usług, ktokolwiek z personelu Sprzedającego bądź personelu
jego podwykonawcy znajdzie się w sytuacji zagrożenia dla jego bezpieczeństwa lub zdrowia, bądź gdy
ma wykonać zadanie, które jest niebezpieczne, ma obowiązek natychmiastowego przerwania prac
i zgłoszenia sprawy przełożonemu. Zadanie takie zostanie wykonane dopiero wówczas, gdy wszystkie

Strona 8 z 12

Olmex KMB Sp. o.o. – Ogólne warunki sprzedaży v 1.0

Strony uznają sytuację za bezpieczną. Czas przygotowania bezpiecznego miejsca pracy przez
Kupującego uważany za zwłokę w realizacji umowy.
5. Sprzedający dokona zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas realizacji prac objętych
umową zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach
(z późniejszymi zmianami).
6. Dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów zostaną dołączone do protokołu odbioru.

11. Warunki płatności
1. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie.
2. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia
zamówienia.
3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym
w fakturze.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym
na fakturze albo dzień zapłaty gotówką.
5. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest
uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki liczonymi jak od opóźnień
w transakcjach handlowych, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji
następnych zamówień.
6. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni Sprzedającego do
przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może
uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami
lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
7. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń
i kompensat roszczeń wzajemnych.
8. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym
terminie.

12. Gwarancja
1. Sprzedający udziela na swoje wyroby gwarancji. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty
sprzedaży, pod warunkiem, że towar jest używany i przechowywany właściwie oraz w sposób zgodny
z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi.
2. Utratę roszczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady powodują następujące działania:
nieodpowiedni montaż, nieodpowiednia eksploatacja, przekroczenie parametrów technicznych
podanych w odpowiednich kartach katalogowych lub w ofertach, zachowania kupującego pozostające
w sprzeczności z instrukcją obsługi sporządzoną dla danego towaru, brak przeglądów wymaganych
zwykłą eksploatacja urządzenia.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie się towaru, będące następstwem jego
prawidłowej eksploatacji, a nadto za czyste szkody majątkowe wyrządzone przez nabyty wadliwy
towar lub usługę, roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez Produkt lub przedmiot pracy lub
usługi wykonanej przez sprzedawcę lub przez Osobę trzecią na jego rachunek, dotknięty wadą prawną,
włączając w to szkody wynikające z naruszenia patentów, praw własności przemysłowej, praw
autorskich, nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej reklamy,

13. Odpowiedzialność stron zawierających umowę.
1. W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy lub jej części, Kupujący, z przyczyny, której
nastąpiło odstąpienie, zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 15% wartości tych towarów
i usług, których dotyczy odstąpienie.
2. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia z winy Sprzedającego, Kupującemu przysługuje kara
umowna w wysokości 0,2% wartości opóźnionej dostawy lub niewykonanych usług, za każdy
zakończony tydzień opóźnienia - łącznie jednak nie więcej niż 5% ceny części przedmiotu umowy
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dostarczonego ze zwłoką.
3. Strony dopuszczają możliwość żądania odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej
jedynie na korzyść sprzedawcy.
4. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy w żadnym wypadku nie może obejmować szkód z tytułu jakiejkolwiek utraty zysku,
straty produkcyjnej lub straty w korzystaniu, utraty umów, jakichkolwiek strat następczych lub
pośrednich, w tym utraconych korzyści.

14. Wstrzymanie realizacji umowy, rozwiązanie umowy
1. Jeżeli spełnienie świadczenia przez Kupującego jest wątpliwe ze względu na jego stan majątkowy,
Sprzedający może wstrzymać się z realizacją umowy, dopóki Kupujący nie dokona całkowitej
przedpłaty na towar usługę lub nie przedstawi zabezpieczenia zaakceptowanego przez Sprzedającego.
2. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać umowę na mocy porozumienia.
3. Sprzedający może odstąpić od umowy (bez uprzedzenia) w przypadku:
• Braku wpłaty zaliczki, o ile jest ona przewidziana, w okresie dłuższym niż 2 miesiące od daty
ustalonej umową,
• Niedostarczenia przez Kupującego danych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
• Nieodebrania towaru w okresie 2 miesięcy od oznaczonej daty odbioru,
• Niezapłacenia w okresie wynoszącym co najmniej 2 miesiące należności za wcześniej dostarczoną
partię towaru/wykonaną usługę lub za towar/wykonaną usługę dostarczony na mocy odrębnej
umowy między tymi samymi Stronami.
4. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od umowy w przypadkach określonych w punkcie
wyżej Sprzedający ma prawo dochodzić zwrotu poniesionych kosztów związanych z realizacją umowy,
od której odstępuje.
5. Strona odstępująca od umowy, w przypadkach przedstawionych powyżej, poinformuje drugą Stronę
o odstąpieniu od umowy.

15. Siła Wyższa
1. Jeżeli okoliczności pozostają poza kontrolą Sprzedającego i Kupującego, w szczególności takie jak
zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki, awarie fabryki i urządzeń,
wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi,
pandemie, epidemie, stany zagrożenia wszelkiego rodzaju itp., dostawa może być odpowiednio
opóźniona lub zatrzymana, za pisemnym powiadomieniem, do czasu przywrócenia normalnych
warunków.

16. Poufność informacji
1. Jakiekolwiek informacje poufne, przez które rozumie się informacje techniczne, handlowe, finansowe,
kosztowe przekazane w związku z realizacją umowy w formie pisemnej lub na nośniku elektronicznym,
nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób
w okresie obowiązywania umowy oraz w okresie 5 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
2. Każda ze Stron ma prawo udostępnienia informacji swoim podwykonawcom, przedstawicielom lub
innym osobom oraz podmiotom jedynie po otrzymaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
3. Informacje ogólnie dostępne uzyskane w sposób zgodny z prawem od osób trzecich oraz informacje
opracowane samodzielnie przez drugą Stronę nie są objęte obowiązkiem poufności.

17. Prawa Własności Intelektualnej i Przemysłowej
1. Sprzedający zachowuje prawa autorskie, patenty i inne prawa własności przemysłowej w odniesieniu
do przedmiotu umowy dostarczanego przez Sprzedającego, istniejące zarówno przed zawarciem
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2.

3.

4.

5.

6.

umowy jak i powstałe w trakcie realizacji umowy. Sprzedający udziela Kupującemu licencji na
korzystanie z praw, o których mowa albo przenosi je na rzecz Kupującego na polach eksploatacji i na
warunkach określonych w umowie Stron.
Sprzedający oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy dostarczany przez niego przedmiot umowy
nie narusza patentów i innych praw własności przemysłowej oraz praw autorskich i praw pokrewnych
należących do osób trzecich.
Sprzedający będzie mieć prawo i obowiązek podejmowania decyzji w sprawie obrony związanej
z jakimkolwiek roszczeniem, pozwem lub postępowaniem wszczętym przeciwko Kupującemu w
stopniu, w jakim będą one oparte na roszczeniu podnoszącym, że przedmiot umowy dostarczany na
mocy umowy narusza jakiekolwiek prawo autorskie i/lub prawa pokrewne, istniejący patent i/lub inne
prawa własności przemysłowej, a także zabezpieczy Kupującego przed odpowiedzialnością w związku
z ostatecznymi orzeczeniami wydanymi przez sąd właściwej jurysdykcji w wypadku takiego pozwu
lub postępowania o ile Kupujący (a) bezzwłocznie powiadomi na piśmie Sprzedającego o takim
roszczeniu oraz (b) przekaże Sprzedającemu pełne informacje i udzieli wsparcia w związku
z prowadzeniem obrony w takim postępowaniu
W przypadku gdy wniesione zostało roszczenie, Kupujący wyraża zgodę, aby Sprzedający, według
swojego uznania i na swój koszt (a) uzyskał dla Kupującego prawo do dalszego korzystania
z przedmiotu umowy, lub (b) zastąpił lub zmodyfikował przedmiot umowy w taki sposób, aby nie
naruszał on praw osób trzecich. Jeżeli żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe, Sprzedający rozwiąże
umowę i zwróci Kupującemu cenę, którą Kupujący zapłacił Sprzedającemu za przedmiot umowy,
z uwzględnieniem amortyzacji za okres jego użytkowania.
Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych
przeciwko niemu, a Kupujący zabezpieczy Sprzedającego przed takimi roszczeniami, wynikłych z (a)
połączenia, eksploatacji lub korzystania z przedmiotu umowy na mocy umowy wraz ze sprzętem,
urządzeniami lub oprogramowaniem nie dostarczonymi przez Sprzedającego, (b) zmiany lub
modyfikacji któregokolwiek z elementów przedmiotu umowy dostarczonych na mocy umowy bez
pisemnej zgody Sprzedającego.
Niezależnie od pozostałych postanowień umowy, Sprzedający nie będzie ponosić odpowiedzialności
za żadne roszczenia wynikające z korzystania przez Kupującego z przedmiotu umowy lub
jakiegokolwiek jego elementu w formie, w jakiej go dostarczono po tym, jak Sprzedający poinformuje
Kupującego o koniecznych modyfikacjach lub zmianach w celu uniknięcia roszczeń osób trzecich oraz
zaproponuje wprowadzenie takich modyfikacji lub zmian, jeżeli takiego roszczenia można było
uniknąć korzystając z sugestii Sprzedającego.

18. Zmiana przepisów
1. W ramach umowy Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy
z uwzględnieniem stanu prawnego w odniesieniu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa
istniejącego na dzień zawarcia umowy.
2. Wszelkie zmiany stanu prawnego o którym mowa w pkt. 1 będą uprawniały Sprzedającego do
dokonania korekty ceny i zmiany warunków umowy w szczególności do zmiany terminu dostawy
przedmiotu umowy, o ile zmiany te mają wpływ na realizację Umowy.

19. Polecenie zmiany
1. Poza przypadkami Zmiany przepisów, Kupujący będzie miał prawo żądania wprowadzenia
uzasadnionych zmian w umowie w zakresie terminu dostawy i/lub specyfikacji towaru lub towaru
i usługi w ramach przedmiotu umowy w przypadku, gdy Sprzedający spóźnia się wykonaniem umowy
z powodu działania zaniechania lub niewykonania zobowiązań umownych przez Kupującego.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w powyższym zdaniu, Sprzedający prześle
Kupującemu w terminie 7 dni od wystąpienia takich okoliczności polecenie zmiany zawierające
zmienione postanowienia umowy.
3. Terminy dostaw, jak również ceny towarów lub wyrobów dostarczanych przez Sprzedającego
w ramach umowy w stosunku do tych jakie zostały określone w ofercie Sprzedającego mogą ulec
zmianie w przypadku ich wyczerpania w magazynie Sprzedającego.
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20. Całość porozumienia między Stronami
1. Umowa wraz z niniejszymi OWS stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie jej
przedmiotu oraz zastępuje wszystkie uprzednie oświadczenia, oferty, umowy, porozumienia i ustalenia
zawarte pomiędzy Stronami zarówno w formie ustnej jak i pisemnej.
2. Ważność postanowień umowy. Strony zobowiązują się, że w przypadku, gdy jakakolwiek część
umowy zostanie uznana za nieważną lub w inny sposób prawnie wadliwą, pozostała część umowy
pozostanie w mocy. Dotyczy to w szczególności postanowień o ograniczeniu odpowiedzialności Stron
i o karach umownych. W przypadku postanowień uznanych za nieważne lub niewykonalne, Strony
podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia takich postanowień, o ile to możliwe,
postanowieniami alternatywnymi, które będą ważne i wykonalne oraz będą odzwierciedlać pierwotne
intencje Stron.

21. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów
1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją
umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.
2. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku
kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
3. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych
postanowień OWS.
6. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku
z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego
załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby
Sprzedającego.

22. Postanowienia końcowe
1. W przypadku rozbieżności między niniejszymi OWS a treścią potwierdzenia zamówienia pierwszeństwo mają warunki podane w potwierdzeniu zamówienia.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia, w stosunku do treści potwierdzenia zamówienia i niniejszych OWS
wymagają formy pisemnej - pod rygorem nieważności.
3. Przeniesienie przez Kupującego praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią, wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS lub umową stron mają
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Niniejsze OWS zostały przyjęte uchwałą Zarządu OLMEX KMB Sp. z o.o. z dnia 01.10.2020r.
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