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Ogólne warunki zakupu (OWZ) 
 

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią 

integralną część każdego zamówienia towarów 

składanego przez Romer Andrzej Ciura, 

Wojciech Ciura spółka cywilna z siedzibą w 

Skarżysku- Kamiennej ul. Rejowska 99, zwany 

dalej Kupującym.  Stosunki prawne między 

Sprzedającym a Kupującym opierają się na 

następujących warunkach i, ewentualnie, w 

dalszej kolejności na pisemnych umowach 

zawartych między Kupującym a Sprzedającym. 

Inne warunki nie będą akceptowane. Brak 

akceptacji obowiązuje również w tych 

przypadkach, w których Kupujący nie 

zaprzeczy wyraźnie innych warunków zakupu. 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć i 

przenieść na Kupującego własność towaru 

zgodnie z zamówieniem i niniejszym Ogólnymi 

Warunkami Zakupu.  

1.2 Szczegółowy przedmiot sprzedaży, termin i 

miejsce wydania, cena, wymagania dotyczące 

transportu i ubezpieczenia oraz sposób 

dostarczenia towaru jest określony w pisemnym 

zamówieniu. Zamówienie może być wysłane za 

pośrednictwem internetu lub faksu.  

1.3 Zamówienia są ważne tylko wtedy, gdy 

istnieją w formie pisemnej. Jeśli zamówienia są 

wysyłane jako e-maile bez załącznika, nie 

wymagają podpisu. 

1.4 Zamówienia są przyjmowane od 

Kupującego, jeśli Sprzedawca nie zaprzeczy w 

terminie 5 dni w formie pisemnej. Sprzedawca 

musi przesłać potwierdzenie zamówienia, w 

którym jest określona cena i ustalony czas 

dostawy. Jeśli Kupujący nie otrzyma 

potwierdzenia zamówienia, nie oznacza to, że 

nie ma umowy między Sprzedawcą a 

Kupującym. Sprzedawca ma obowiązek 

poinformować Kupującego, jeśli w jakimkolwiek 

przypadku zamówienie nie może zostać 

przyjęte. 

 

2. Opakowanie i oznakowanie towaru 

2.1 Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć 

towar w opakowaniu odpowiadającym 

właściwościom towaru i przy użyciu środków 

transportu, gwarantujących jego właściwy 

przewóz, odpowiednie utrzymanie i 

zabezpieczenie, pozwalającym na zachowanie 

towaru w stanie niepogorszonym.  

2.2 Sprzedający zobowiązany jest do 

właściwego oznaczenia towaru, zgodnie z 

obowiązującymi normami lub warunkami 

zamówienia.  

 

3.Warunki odbioru 

3.1 Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć 

towar zgodny z parametrami technicznymi i 

jakościowymi oraz w ilości określonej w 

zamówieniu.  

3.2 Kupujący zastrzega sobie prawo udziału w 

odbiorach jakościowych i ilościowych na terenie 

zakładu Sprzedającego.  

3.3 Do każdej dostawy Sprzedający 

zobowiązany jest dołączyć do towaru 

następujące dokumenty:  

a) list przewozowy lub packing list powołujący 

się na zamówienie złożone przez Kupującego 

wraz z pełnym oznaczeniem towaru i jego ilości 

3.4 Brak dokumentów wymienionych w pkt. 3.3 

będzie skutkował uznaniem dostawy za 

niekompletną do czasu uzupełnienia 

brakujących dokumentów.  

 

4. Poufność 

4.1 Rysunki techniczne, specyfikacje i próbki, 

które Kupujący dostarcza Sprzedawcy, są 

integralną częścią zamówienia. Kupujący 

zastrzega sobie prawa do wszystkich tych 

dokumentów i próbek. Wszystkie dostarczone 

dokumenty są poufne i nie mogą być 

przesyłane osobom trzecim. 

 

5. Jakość 

5.1 Sprzedawca jest odpowiedzialny za 

dostarczenie doskonałej jakości produktu.  

5.2 Jeśli w procesie wewnętrznej kontroli 

jakości Kupującego, w okresie 12 miesięcy od 

otrzymania dostawy Sprzedawca ujawni wady 

dla ilości towarów przekraczających 5% 

dostawy dla danej pozycji, Sprzedawca ma 

możliwość naprawienia go na koszt 

Sprzedającego lub żądania wymiany wadliwych 

produktów objętych całą dostawą na nowy wg. 

Procedury opisanej w pkt 5.3, bez konieczności 

kontroli jakości pozostałej części dostawy 

uznając ją za wadliwą w całości. 

 

6. Reklamacje 

6.1 Kupujący jest uprawniony do zgłoszenia 

reklamacji z powodu braku zgodności towaru z 

umową w formie pisemnej (przez zgłoszenie 

mailowe).  

6.2. Kupujący jest uprawniony w terminie do 24 

miesięcy od otrzymania towaru żądać 

dostarczenia towaru zgodnego z umową, w tym 

czasie Kupujący zobowiązany jest odesłać 

niezgodny z umową towar do Sprzedawcy, a 

Sprzedawca zobowiązany jest wytworzyć i 

dostarczyć zgodny z umową towar 

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 

dni od zgłoszenia żądania przez Kupującego do 

Kupującego. Jeżeli to nie jest możliwe, w 

przypadkach w których sam transport może 

wymagać większej ilości czasu, Sprzedający 

dostarczy towar w terminie 30 dni do 

Przedstawiciela Kupującego na terenie kraju 

Sprzedającego wskazanego przez 

Kupującego. 

6.3 W przypadku uzasadnionego 

zwrotu/wymiany towaru, wszelkie koszty 

transportu [zwrot - DAP Sprzedający] oraz 

[nowa dostawa - DAP Kupujący] zostaną 

pokryte przez Sprzedawcę, chyba, że 

uzgodniono inaczej. 

6.4 W przypadku opóźnienia Sprzedającego w 

wykonaniu na rzecz Kupującego obowiązków 

wynikających ze zgłoszonej reklamacji, celem 

zabezpieczenia ciągłości produkcji 

Kupującego, Kupujący zastrzega sobie prawo 

dokonania naprawy lub zakupu zastępczego u 

innego sprzedawcy zareklamowanej partii 

towaru, obciążając Sprzedającego różnicą w 

koszcie zakupu poniesioną w związku z 

dokonaniem tych czynności.  

 

7. Dostawa 

7.1 W przypadku spodziewanego opóźnienia 

Sprzedającego z dostawą towaru Sprzedawca 

powinien o tym niezwłocznie poinformować 

Kupującego. Jeżeli termin dostawy zostanie 

przekroczony, bez uprzedniego 

poinformowania o tym Kupującego, Kupujący 

będzie uprawniony odmówić odbioru towaru, 

żądając tym samym zwrotu wpłaconych 

zaliczek.  

Jeżeli Sprzedający poinformował o opóźnieniu, 

i nie wywiąże się z dostawy w przedłużonym 

terminie, Kupujący nabędzie prawa wobec 

Sprzedawcy do zakupu zastępczego opisanego 

w pkt. 6.4. Jeżeli natomiast zakup zastępczy nie 

będzie możliwy, Kupujący nabędzie wobec 

Sprzedawcy prawo do żądania odszkodowania. 

 

8. Rozstrzyganie sporów 

8.1 Strony deklarują wolę polubownego 

rozstrzygnięcia sporów wynikających z 

realizacji niniejszej umowy, a w przypadku nie 

dojścia do porozumienia spór zostanie poddany 

pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, 

właściwego dla siedziby Kupującego.  

 

9. Przelew wierzytelności  

9.1 Sprzedający nie może bez uprzedniej 

pisemnej zgody Kupującego przenieść na 

osobę trzecią całości bądź części 

wierzytelności przysługujących mu z niniejszej 

umowy wobec Kupującego.  

 

10. Postanowienia pozostałe 

10.1 Dla niniejszej umowy i stosunku 

zobowiązaniowego z niej wynikającego 

właściwe jest prawo polskie.  

10.2 Miejscem wykonania umowy jest 

Skarżysko-Kamienna, Polska. Jeśli nie 

uzgodniono inaczej. 

10.3 Wszelkie zmiany umowy, w tym 

niniejszych Ogólnych warunków Zakupu, 

wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
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