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Ogólne warunki sprzedaży (OWS) 
 

1. Preambuła 

Ogólne warunki sprzedaży ROMER Andrzej 
Ciura, Wojciech Ciura spółka cywilna, ROMER 
Group Sp. z o.o. zwana w dalszej części 
„Romer” dotyczą całego asortymentu Romer i 
stanowią integralną część wszystkich umów 
sprzedaży zawieranych z klientami. Ogólne 
warunki odnoszą się również do przyszłych 
transakcji, nawet jeśli nie jest to  wprost 
wskazane. Najpóźniej wraz z zawarciem 
umowy sprzedaży klient akceptuje ogólne 
warunki. Tym samym kupujący zrzeka się 
wszelkich własnych warunków sprzedaży, 
jeżeli takowe istniały.  Zamówienia klientów 
stają się wiążące tylko wtedy, gdy zostaną 
potwierdzone na piśmie przez romer. Romer 
zastrzega sobie prawo do odrzucenia 
wszelkich zamówień bez podania przyczyny. 

 Romer nie prowadzi sprzedaży 
konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 
lipca 2002 r. o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie 
Kodeksu Cywilnego.  

Sprzedaż odbywa się na zasadach współpracy 
handlowej podmiotów gospodarczych. Strony 
wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
za oferowane produkty zgodnie z art. 558KC. 
Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych 
stosunkach handlowych ze Sprzedawcą 
przyjęcie przez Kupującego ogólnych 
warunków Sprzedaży przy pierwszym 
zamówieniu uważa się za ich akceptację dla 
wszystkich pozostałych zamówień i umów 
sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub 
odwołania ich stosowania.. 

 
2. Specyfikacje techniczne i 

dokumenty 

Dokumenty techniczne, takie jak rysunki, 
opisy, ilustracje, a także wszelkie specyfikacje 
wymiarów, wydajności lub ciężaru mają 
charakter wyłącznie informacyjny i nie 
gwarantują określonych właściwości. Romer 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian, w zależności od postępu technicznego. 
Wszystkie dokumenty techniczne pozostają 
własnością intelektualną Romer i mogą być 
wykorzystywane wyłącznie do celów 
określonych przez Romer. 

 
3. Przepisy obowiązujące w 

miejscu przeznaczenia 

Najpóźniej przy zamówieniu nabywca 
dostarczy Romerowi informacje o przepisach i 
normach obowiązujących w miejscu 
przeznaczenia, w zakresie, w jakim są one 
istotne dla dostawy towarów i usług, a także 
dla zgodności z bezpieczeństwem i aprobatą 
przepisów prawnych. W przypadku braku 
innych postanowień dostarczone towary i 
usługi będą zgodne z regulacjami i 
standardami obowiązującymi na terytorium 
Polski. 

 
4. Ceny 

Z zastrzeżeniem przeciwnych postanowień, 
wszystkie ceny są cenami netto, EXW fabryka 
w Skarżysko-Kamienna, bez kosztów 
pakowania. Wszelkie dodatkowe koszty, takie 
jak fracht, ubezpieczenie, zezwolenia na 

eksport, tranzyt, import itp., A także 
wszelkie certyfikaty, ponosi kupujący. 
Kupujący jest również odpowiedzialny za 
wszelkie podatki, opłaty i cła nałożone na 
dostawę. Jeżeli koszty pakowania, 
frachtu, ubezpieczenia, podatków, ceł i 
inne dodatkowe koszty są uwzględnione w 
ofercie lub cenach dostawy, lub jeśli są 
wyszczególnione osobno w ofercie lub 
potwierdzeniu zamówienia, wówczas 
Romer zastrzega sobie prawo do 
dostosowania stawek na wszelkie zmiany 
w taryfach. 

 
5. Warunki płatności 

Kupujący składa ofertę płatności w 
miejscu siedziby Romer bez żadnych 
potrąceń, takich jak rabaty, wydatki, 
podatki i opłaty, zgodnie z uzgodnionymi 
warunkami płatności. 

W przypadku opóźnień w płatności przez 
nabywcę naliczane będą odsetki za 
zwłokę według obowiązującej wówczas 
stopy procentowej, ale nie mniej niż 10% 
rocznie. Jeśli kupujący nie wywiąże się ze 
swoich płatności, Romer zastrzega sobie 
prawo do wstrzymania dostaw związanych 
z innymi zamówieniami lub ich 
anulowania. Romer zastrzega sobie prawo 
do realizacji dostaw gotówką przy 
odbiorze tak długo, jak długo kupujący nie 
wywiąże się ze swoich płatności lub jeśli 
konieczne będzie wydanie wezwania do 
zapłaty za poprzednie zamówienia. 

Jeśli po złożeniu zamówienia nabywca 
stanie się niewypłacalny lub zawiesi 
płatność na rzecz Romer, lub jeśli 
zdolność nabywcy do zapłaty zostanie 
naruszona w jakikolwiek inny sposób, 
Romer ma prawo żądać odpowiedniego 
zabezpieczenia, a jeśli nie zostanie 
złożone żadne zobowiązanie, Romer 
może odwołać umowę. Nabywca nie jest 
uprawniony do dokonywania płatności 
częściowych ani do kompensowania 
roszczeń wzajemnych, ani do 
wstrzymywania płatności z powodu 
jakichkolwiek reklamacji. W szczególności 
należy dokonać płatności, jeżeli brakuje 
tylko nieznacznych części dostawy, które 
nie uniemożliwiają wykorzystania. 

 
6. Zastrzeżenie własności 

Wszystkie towary pozostają własnością 
firmy Romer, dopóki firma Romer nie 
otrzyma pełnej zapłaty od nabywcy 
zgodnie z umową. 

Nabywca będzie uczestniczył we 
wszystkich działaniach i dostarczał 
wszystkie dokumenty, które zostaną 
uznane za niezbędne do ochrony 
własności towarów przez Romer. 
Podpisując umowę, nabywca wyraża 
zgodę na zarejestrowanie zastrzeżenia 
własności na własny koszt w rejestrach 
publicznych, książkach itp. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami krajowymi 
oraz na podpisanie wszelkich 
dokumentów wymaganych w tym celu. 

W trakcie obowiązywania zastrzeżenia 
własności nabywca na własny koszt 
utrzymuje dostarczony towar we 

właściwym stanie i ubezpiecza go przed 
kradzieżą, stłuczeniem, pożarem, wodą i 
innymi zagrożeniami, przy czym Romer jest 
wyznaczony jako beneficjent. Ponadto 
nabywca podejmie wszelkie niezbędne kroki, 
aby zapobiec naruszeniu lub unieważnieniu 
praw własności Romera. 

Jeśli nabywca sprzedaje towary, których 
własność została zastrzeżona przez Romer. 
Kupujący ceduje wtedy na Romer w ramach 
związku wewnętrznego wszelkie prawa 
względem kupującego przysługujące mu z tej 
sprzedaży, w tym wszelkie prawa dodatkowe, 
papiery wartościowe i zastrzeżenie własności. 
Jeżeli wartość towarów, do których 
zastrzeżono własność, wraz z wszelkimi 
innymi papierami wartościowymi przyznanymi 
Romer przekraczają roszczenia Romer wobec 
nabywcy o więcej niż 20%, wówczas Romer 
udziela częściowego zwolnienia, jeżeli jest to 
wymagane przez nabywcę. Jeśli nabywca 
podejmie jakiekolwiek działanie sprzeczne z 
umową, w szczególności jeśli zalega z 
płatnościami, Romer jest uprawniony, po 
uprzednim powiadomieniu, do odebrania 
towarów, nad którymi ma zastrzeżoną 
własność, a nabywca jest zobowiązany do 
zwolnienia towarów. 

 
7. Dostawa 

Zakres i realizację dostawy towarów i usług 
reguluje oferta, oraz zamówienie od klienta. 

O ile to możliwe, Romer dostarczy całe 
zamówienie klienta. Jednak kupujący wyraża 
zgodę na przyjęcie również częściowych 
dostaw. W przypadku dostaw częściowych 
Romer ma prawo wystawiać odpowiednie 
faktury częściowe. Czas dostawy rozpoczyna 
się z chwilą otrzymania zadatku, gdy wszystkie 
formalności, takie jak autoryzacja importu i 
płatności, zostaną otrzymane, które mają być 
dostarczone wraz z zamówieniem, i wszystkie 
specyfikacje techniczne zostaną wyjaśnione. 
Dostawę uważa się za wykonaną zgodnie z 
harmonogramem, jeżeli po upływie terminu 
dostawy towary są gotowe do wysyłki. Termin 
dostawy zostanie racjonalnie przedłużony, 
jeżeli: 

a) Informacje wymagane przez romer do 
realizacji zamówienia nie są odbierane na 
czas lub jeśli są następnie modyfikowane 
przez nabywcę i powodują opóźnienie 
dostawy; 

b) Wystąpi siła wyższa powodująca 
przeszkody w wykonaniu zamówienia. Przez 
siłę wyższą należy rozumieć wszystkie 
nieprzewidziane okoliczności, za które Romer 
nie ponosi odpowiedzialności i które utrudniają 
lub uniemożliwiają wykonanie dostawy, takie 
jak opóźnione lub wadliwe dostawy jego 
podwykonawców, strajk, regulacje rządowe, 
niedobór surowców lub energii , poważne 
zakłócenie działalności spowodowane na 
przykład całkowitym lub częściowym 
zniszczeniem zakładu lub ważnych działów lub 
awarią niezbędnego sprzętu produkcyjnego, 
poważnymi problemami z transportem, na 
przykład spowodowanymi zablokowaniem 
dróg. Jeśli te warunki utrzymują się dłużej niż 
sześć miesięcy każda ze stron ma prawo 
odstąpić od umowy. Kupujący nie jest jednak 
uprawniony do zgłaszania roszczeń 
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odszkodowawczych; 

c) Jeżeli nabywca lub osoby trzecie zalegają 
z pracą, która ma zostać wykonana lub z 
wypełnieniem zobowiązań umownych, w 
szczególności jeśli nabywca nie dotrzyma 
warunków płatności. 

Jeżeli termin dostawy zostanie przekroczony 
z przyczyn, za które odpowiada Romer, 
sprzedawca, w drodze pisemnego 
powiadomienia, przyzna uzasadnione 
przedłużenie, które będzie wynosić co 
najmniej jeden miesiąc. Kupujący nie jest 
jednak uprawniony do zgłaszania roszczeń 
odszkodowawczych. 

Jeżeli towary zgłoszone jako gotowe do 
wysyłki nie zostaną zaakceptowane przez 
nabywcę na czas, Romer ma prawo do 
przechowywania towarów na koszt i ryzyko 
nabywcy oraz do wystawienia faktury na 
dostawę. 
Jeżeli kupujący odstępuje od zawartej 
umowy po wpłaceniu zaliczki / zadatku, 
wpłacona zaliczka / zadatek ulega 
przepadkowi. Jeżeli zaliczka / zadatek nie 
pokrywa strat powstałych na skutek 
odstąpienia, Romer ma prawo dochodzić od 
kupującego wyższej kwoty. Kupujący nie 
może odstąpić od umowy na etapie, gdy 
urządzenia są już gotowe do odbioru. 

 

8. Przekazanie użycia i ryzyka 

Wykorzystanie i ryzyko przechodzą na 
nabywcę, gdy tylko przesyłka opuści fabrykę 
Romer, nawet jeśli dostawa zostanie 
zrealizowana CIF/DAP wg. INCOTERMS 2010 
lub na podstawie podobnych klauzul, w tym 
instalacji, lub jeśli transport został 
zorganizowany i zarządzany przez Romer. 

Jeżeli wysyłka jest opóźniona z powodu 
okoliczności, za które Romer nie odpowiada, 
ryzyko przechodzi na nabywcę, gdy tylko 
zostanie poinformowany, że towary są gotowe 
do wysyłki. Od tego momentu towary są 
przechowywane i ubezpieczone na koszt i 
ryzyko nabywcy. 
9. Transport i ubezpieczenie 

W przypadku braku przeciwnych postanowień 
w umowie / zamówieniu towary są wysyłane 
na koszt i ryzyko nabywcy. 

Kupujący zapewnia ubezpieczenie od szkód w 
transporcie. Nawet jeśli ubezpieczenie to jest 
zorganizowane przez Romer, uważa się, że 
zostało ono zawarte w imieniu i na rachunek 
oraz ryzyko nabywcy. 

Specjalne wnioski dotyczące wysyłki i 
ubezpieczenia należy przekazać Romerowi w 
odpowiednim czasie. W przeciwnym razie 
najszybszy i najbardziej ekonomiczny 
transport zostanie zorganizowany według 
uznania, ale bez odpowiedzialności, przez 
Romer. 

Dostawy na warunkach CIF/DAP organizuje 
Romer. Jeśli kupujący zgłosi specjalne 
wymagania, zostaną mu naliczone dodatkowe 
koszty. Jeżeli jakiekolwiek towary zostaną 
zagubione lub uszkodzone podczas 
transportu, nabywca wpisze odpowiednie 
zastrzeżenie w dokumentach dostawy i zleci 
natychmiastowe sprawdzenie szkody firmie 
spedycyjnej. 

Uszkodzenia powstałe w transporcie, które nie 
były natychmiast wykrywalne, muszą zostać 
zgłoszone firmie spedycyjnej w ciągu ośmiu 
dni od dostawy towaru. 

10. Kontrola i odbiór dostarczonych 

towarów 

Romer sprawdza wszystkie towary 
podczas produkcji w normalnym 
zakresie. Jeżeli nabywca wymaga 
dodatkowych testów i inspekcji, należy je 
uzgodnić na piśmie i przeprowadzić na 
koszt kupującego. 

Nabywca zbada dostawę w rozsądnym 
terminie i niezwłocznie zgłosi wszelkie 
usterki na piśmie natychmiast po ich 
wykryciu w uzgodnionym okresie 
gwarancyjnym. W przypadku braku 
pisemnej reklamacji dostawę uznaje się 
za przyjętą bez zastrzeżeń. 

 
11. Gwarancja 

Na pisemne żądanie nabywcy Romer, 
według własnego uznania, naprawi lub 
wymieni tak szybko, jak to możliwe, takie 
części dostarczonych produktów, które 
ewidentnie uległy uszkodzeniu lub nie 
nadają się do użytku z powodu złej jakości 
wykonania. 

Wymienione części stają się własnością 
firmy Romer. 

W przypadku produktów, które zostały 
wyprodukowane na podstawie 
specyfikacji, rysunków lub modeli 
dostarczonych przez nabywcę, gwarancja 
Romer jest ograniczona do jakości i 
wykonania materiałów. 

Gwarancja nie obejmuje szkód, które nie 
są wyraźnie wynikiem złego materiału, 
błędów konstrukcyjnych, złego wykonania, 
na przykład z powodu normalnego 
zużycia, niewłaściwego przechowywania i 
konserwacji, nieprzestrzegania instrukcji 
obsługi, przeciążenia, wykorzystania 
mediów które nie spełniają wymaganych 
parametrów, niewłaściwych interwencji 
użytkownika lub stron trzecich, 
wykorzystanie części zamiennych 
nieautoryzowanych przez Romer, a także 
z innych przyczyn, za które Romer nie 
odpowiada. 

Na duże dostawy stron trzecich Romer 
udziela gwarancji tylko w zakresie 
pierwotnego dostawcy. 

Roszczenia z tytułu gwarancji stają się 
przedawnione po upływie dwunastu 
miesięcy od daty sprzedaży lub 
uruchomienia (cokolwiek nastąpi 
wcześniej) przy pracy jednozmianowej, 6 
miesięcy przy dwu zmianowej, oraz 4 
miesiące przy pracy trzy zmianowej., ale 
nie później niż 18 miesięcy od daty, gdy 
towar był gotowy do wysyłki. 

W odniesieniu do wad materiałowych, 
projektowych lub wykonawczych [a także 
właściwości niezgodnych ze 
specyfikacjami], kupujący nie ma żadnych 
innych praw ani środków prawnych niż te 
wyraźnie określone w Sekcji 11. 

W przypadku roszczeń nabywcy, które 
dotyczą niewłaściwego doradztwa i tym 
podobnych, lub naruszenia jakichkolwiek 
zobowiązań dodatkowych, dostawca 
ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy 
działał niezgodnie z prawem. 

Szczegółowe warunki gwarancji 
obowiązujące dla danej transakcji 
dostarczane są z produktem (OWG) oraz 
wydawane na wyraźne żądanie klienta. 

 

12. Odpowiedzialność (wyłączenia) 

Odpowiedzialność firmy Romer za wypłatę 
wszelkiego rodzaju odszkodowania jest 
zniesiona. Dotyczy to w szczególności szkód 
związanych z opóźnieniami, szkód wynikowych 
i wszelkiego rodzaju szkód wynikających z 
odpowiedzialności za produkt. 

 

13. Przepisy końcowe 

Romer nie uznaje żadnych umów innych niż ta. 
Kupujący wyraźnie zrzeka się prawa do 
powoływania się na swoje własne warunki. 

Przyjęcie zamówienia przez Romer nie 
oznacza, że warunki handlowe klienta są 
akceptowane, nawet jeśli jest to wymienione w 
formularzu zamówienia. 

Jeżeli jakakolwiek część niniejszych ogólnych 
warunków sprzedaży lub jakiejkolwiek dostawy 
dokonanej na ich podstawie zostanie uznana za 
nieważną, nie wpłynie to w żaden sposób na 
ważność pozostałych warunków. 

Zmiany niniejszych ogólnych warunków 
sprzedaży są ważne tylko wtedy, gdy zostały 
zaakceptowane przez Romer na piśmie. 

Wszystkie umowy z Romer podlegają prawu 
Polskiemu. 

Wszelkie spory prawne wynikające z lub w 
związku z umowami zawartymi między Romer a 
nabywcą, do których mają zastosowanie 
niniejsze ogólne warunki sprzedaży, będą 
rozstrzygane przed właściwym sądem dla 
siedziby Romer w Polsce. W każdym 
postępowaniu przeciwko nabywcy Romer 
zastrzega sobie prawo do wszczęcia 
postępowania sądowego w miejscu 
zamieszkania nabywcy. Niniejsze Ogólne 
Warunki Sprzedaży są napisane w języku 
polskim i angielskim. W przypadku niejasności 
wersja w języku polskim będzie nadrzędna. 

14. Faktury elektroniczne 

Działając na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r.  
w sprawie przesyłania  faktur w formie 
elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz 
trybu udostępniania organowi podatkowemu lub 
organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 nr 249 
poz. 1661) kupujący wyraża zgodę na 
przesyłanie faktur , duplikatów tych faktur oraz 
ich korekt,  w formie elektronicznej. 

15. Oprogramowanie wbudowane 

W urządzeniach wyposażonych w 
mikrokontroler wbudowane jest 
oprogramowanie, klient otrzyma niewyłączne, 
niezbywalne, wieczyste prawa użytkowania 
oprogramowania na terytorium przeznaczenia 
dostawy - licencja na oprogramowanie. 
Oprogramowanie może być używane wyłącznie 
na tym jednym urządzeniu. Romer pozostaje 
właścicielem praw autorskich i wszystkich 
innych praw własności przemysłowej 
oprogramowania. Żadna część tego 
oprogramowania nie może być powielana w 
żadnym przypadku. Nieuprawniona modyfikacja 
oprogramowania, próby dekompilacji są 
zabronione. W przypadku naruszenia 
powyższych warunków (nielegalne 
oprogramowanie) kupujący zapłaci karę 
umowną w wysokości wartości nowego 
urządzenia za każde takie naruszenie. Romer 
ma prawo dochodzić roszczenia o wyższe 
odszkodowanie z tego tytułu. 
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