
 

 

 
   

UMOWA OKREŚLAJĄCA OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY 

MECHANIKA MASZYN ANDRZEJ KACPEREK; adres: 01-141 Warszawa, ul. Wolska 82a 

§ 1 

Zawarcie umowy 

1. Zawarcie umowy między Sprzedawcą: Mechanika Maszyn Andrzej Kacperek a Kupującym następuje w trybie ofertowym poprzez 
przyjęcie/potwierdzenie oferty zamówieniem. 

2. W przypadku rozbieżności między ofertami Sprzedawcy i Kupującego umowa sprzedaży nie będzie zawarta do czasu pisemnego uzgodnienia 
rozbieżności. 

3. Sprzedawca przedstawi Kupującemu treść niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży przed zawarciem umowy w trybie ofertowym i będzie 
wymagał akceptacji tych warunków. Złożenie zamówienia przez Kupującego na podstawie oferty sprzedającego, do której załączono niniejszy 
dokument OWS oznacza, że Kupujący akceptuje warunki sprzedaży zaproponowane przez Sprzedającego. W przypadku braku akceptacji 
Sprzedawca zaproponuje przejście do trybu negocjacyjnego i w tym trybie akceptacja następuje w formie pisemnej, przez osoby do tej czynności 
upoważnione po stronie Kupującego. Brak akceptacji niniejszych warunków sprzedaży przez Kupującego upoważnia Sprzedawcę do wstrzymania 
wydania towaru do czasu ich akceptacji. 

4. Dla Kupującego, pozostającego w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży, przy zawarciu 
jednej umowy w trybie ofertowym, będzie oznaczała akceptację do umów następnych. Kupujący ma prawo do odrzucenia warunków Sprzedaży 
przed zawarciem kolejnej umowy, proponując przejście do trybu negocjacyjnego. Przez przejście do trybu negocjacyjnego rozumie się także aneks 
do niniejszych warunków, uzgodniony w formie pisemnej przez strony umowy. 

5. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej oferty Mechanika Maszyn Andrzej Kacperek są ważne 30 dni od daty wystawienia. 
6. Przy sprzedaży z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki), Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy kopie wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej lub wpisu do KRS oraz nadania numerów NIP i REGON. 
 

§ 2 

Wydanie towaru 

1. Jeżeli w ofercie lub aneksie do Warunków Sprzedaży nie wskazano inaczej, miejscem wydania towaru jest siedziba Sprzedawcy. Kupujący w 
zamówieniu powinien określić sposób odbioru towaru, wskazując upoważnione firmy spedycyjne oraz dokładny adres wysyłkowy (miejsce 
przeznaczenia). Sprzedawca ponosi koszty załadunku towaru w swojej siedzibie. 

2. Wydanie towaru Kupującemu następuje z chwilą powierzenia towaru przewoźnikowi w siedzibie Sprzedawcy. 
3. Od momentu wydania towaru Kupującemu przechodzą na niego wszystkie korzyści oraz obciążenia związane z towarem oraz niebezpieczeństwo 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. 
4. W przypadku odbioru towaru przez upoważnione osoby (oprócz licencjonowanych przewoźników) i jednoczesnym udzieleniu przelewu 

terminowego Sprzedawca wymagał będzie dostarczenia upoważnienia do odbioru towaru wystawionego przez Kupującego na określoną osobę. 
Upoważnienie to może mieć charakter stały lub jednorazowy. Powyższa zasada będzie stosowana także przy dokonaniu przedpłaty na rzecz 
Sprzedawcy. 

5. Jeżeli Sprzedawca określił Kupującemu w ofercie limit kredytowy to wydanie towaru będzie możliwe, jeśli saldo zadłużenia wraz z kwotą brutto 
bieżącej faktury nie przekroczy tego limitu. 

§ 3 

Cena sprzedaży i warunki płatności 

1. Cenę Sprzedaży i warunki płatności określa potwierdzone przez Sprzedawcę zamówienie Kupującego oraz zawarta umowa sprzedaży. 
2. Formę płatności określa potwierdzenie zamówienia. 
3. Ceny oferowane przez Sprzedawcę są cenami netto, niezawierającymi podatku VAT. 
4. Faktura handlowa stanowi wezwanie do zapłaty. Od nieterminowych płatności naliczane są odsetki ustawowe. W przypadku nieterminowej zapłaty 

Kupujący zostaje obciążony wszelkimi kosztami windykacji oraz postępowania sądowego, które zostaną poniesione przez Sprzedającego w celu 
odzyskania należności. 

5. Niedotrzymanie uzgodnionego terminu płatności przez Kupującego upoważnia Sprzedawcę do wstrzymania pozostałych dostaw i odmowy uznania 
ewentualnych roszczeń o odszkodowanie, oraz do zmiany warunków płatności dla następnych dostaw. 

6. Przedłużenie terminu płatności oraz anulowanie odsetek jest możliwe wyłącznie na pisemną prośbę Kupującego i za pisemną zgodą Sprzedającego. 
7. Walutą domyślną jest PLN, chyba że w ofercie i potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca podał inną walutę. 
8. Jeśli ceny w ofercie i potwierdzeniu zamówienia podane są w innej walucie niż PLN, to na fakturze handlowej oraz fakturze proforma (w przypadku 

przedpłat) będą podawane stawki przeliczane wg średniego kursu sprzedaży danej waluty w NPB z dnia wystawienia dokumentu. 
9. W przypadku, gdy na poczet realizacji zamówienia wymagana jest przedpłata jest ona rozliczana w następujący sposób: 

a) w przypadku wykonania umowy przez Sprzedającego przedpłata ulega zaliczeniu na poczet umówionego wynagrodzenia Sprzedającego,  
b) w przypadku odstąpienia Kupującego od umowy, w sytuacji kiedy Sprzedający rozpoczął już realizację zamówienia (poniósł rzeczywiste koszty 
materiałów lub robocizny z tytułu realizacji zamówienia), przedpłata nie zostanie zwrócona. 

10. W przypadku przedpłat, będą one rozliczane z ostatnią dostawą, jako płatność zabezpieczająca całą transakcję. 

 

§ 4 

Termin wydania towaru 

1. Termin wydania (dostawy) towaru zostaje określony w umowie i oznacza dzień, w którym nastąpi wydanie towaru Kupującemu lub działającemu 
na jego zlecenie przewoźnikowi z siedziby Sprzedającego. 

2. Dopuszcza się określenie terminu dostawy orientacyjnie, poprzez podanie numeru tygodnia w roku kalendarzowym. 
3. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę, uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, 

gdy Sprzedawca pomimo pisemnie uzgodnionego z klientem dodatkowego terminu nadal nie zrealizuje dostawy. 
4. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas niezbędny do dokonania dostawy, jeśli zaistniałe opóźnienie jest wynikiem okoliczności, za które 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Za takie opóźnienie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej. 



 

 

§ 5 

Warunki gwarancji 

1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości na okres 12 miesięcy od daty uruchomienia sprzedanej rzeczy i nie więcej niż 14 miesięcy od 
daty sprzedaży. 

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy dotyczy wad powstałych z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy z powodu niewłaściwego wykonania lub 
zastosowania wadliwego materiału. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia w zamian za rzecz wadliwą rzeczy wolnej od wad lub 
nieodpłatnej naprawy bądź wymiany części rzeczy objętej gwarancją pod następującymi warunkami: 

a) Urządzenie będące przedmiotem gwarancji zostało zmontowane, zainstalowane i eksploatowane zgodnie z dokumentacją techniczno-
ruchową (przekazaną Kupującemu przy wydaniu urządzenia) i zgodnie z zasadami ogólnie pojętej kultury technicznej oraz 
ewentualnymi wskazówkami udzielonymi przez Sprzedawcę lub zawartymi w katalogach urządzeń publikowanych przez producenta. 

b) Demontaż i montaż urządzenia na maszynie nie jest prowadzony przez Sprzedawcę, a jego koszt leży po stronie Kupującego. 
c) Sprzedawca decyduje czy wadliwą rzecz należy naprawić czy wymienić. 
d) W przypadku konieczności odbioru urządzenia z miejsca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Sprzedawca wskaże Kupującemu firmę 

spedycyjną, za pośrednictwem której, zostanie odebrane i przewiezione wadliwe urządzenie. Koszt załadunku i rozładunku w siedzibie 
Kupującego pokrywa Kupujący. Kupujący odpowiada za przygotowanie urządzenia do odbioru przez Sprzedawcę. Koszt transportu 
pokrywa Sprzedawca wyłącznie w przypadku, gdy transport odbywa się za pośrednictwem wskazanego przez Sprzedającego 
przewoźnika. W przypadku wysyłki za pośrednictwem innego przewoźnika niż wskazany przez odbiorcę, koszt transportu pokrywa 
Kupujący. 

e) Sprzedawca w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania pisemnego zgłoszenia uszkodzenia ma obowiązek skontaktowania się z Kupującym 
w celu ustalenia szczegółów rozpatrzenia reklamacji i usunięcia awarii. Strony mogą uzgodnić możliwość naprawy w miejscu 
eksploatacji (dla prostych uszkodzeń). 

f) Wymiana lub naprawa nastąpi w ciągu 14 dniod daty pisemnego uzgodnienia szczegółów rozpatrzenia reklamacji i usunięcia awarii. 
g) Urządzenie musi zawierać oryginalne i nieuszkodzone tabliczki znamionowe zawierające czytelne dane urządzenia. 

3. Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego użytkowania, dokonywania demontażu, przeróbki lub wymiany części bez pisemnej zgody 
Sprzedawcy. Sprzedawca może upoważnić pisemnie Kupującego do dokonania we własnym zakresie drobnych napraw bez utraty uprawnień 
gwarancyjnych (w takim przypadku uzgodnione koszty naprawy leżą po stronie Sprzedającego). 

4. Okres gwarancyjny na naprawiane lub wymieniane części urządzenia przedłuża się o czas, w którym dokonywana była naprawa/wymiana. Czas 
naprawy/wymiany liczony jest od daty nadania reklamowanej przesyłki do Sprzedawcy lub osobistego odbioru do daty odbioru 
naprawionego/wymienionego urządzenia przez Kupującego lub osobistego odbioru. 

5. Gwarancja obowiązuje Sprzedawcę tylko wobec pierwszego Kupującego. Tak więc Sprzedawca pokrywa koszty transportu wskazanym przez siebie 
przewoźnikiem wyłącznie z i do siedziby Kupującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wskazanej na dokumencie dostawy w momencie 
realizowania transakcji sprzedaży. 

6. Jeśli na podstawie sprawdzenia reklamowanego urządzenia Sprzedawca uzna, że uszkodzenie nie podlega gwarancji lub stwierdzi brak 
uszkodzenia/wady wszystkie koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji (w tym koszty robocizny i transportu) poniesie Kupujący w terminie 
stosowanym dla rozliczeń miedzy stronami, licząc od daty powiadomienia o nieuznaniu gwarancji. 

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenie użyte w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w 
którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zasad eksploatacji 
określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz informacji zawartych w katalogach produktów Sprzedawcy. 

8. Na podstawie art.558 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy. 
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pośrednie roszczenia odszkodowawcze w wyniku niemożności korzystania z 

maszyny/urządzenia, do którego zainstalowany był reklamowany towar (zerwane kontrakty, kary umowne, zyski firmy, itp.) 
 

§ 6 

Poufność i prawo własności 

1. Sprzedający zachowuje zasady poufności informacji związanych z wykonywanym na zlecenie Kupującego zamówieniem w tym przede wszystkim 
danych konstrukcyjnych i danych firmowych Kupującego objętych tajemnicą handlową. 

2. Rysunki wykonane przez Sprzedającego na potrzeby realizacji zlecenia Kupującego pozostają własnością Sprzedającego, chyba że Kupujący zleci i 
opłaci wykonanie takich rysunków. 

3. Towar pozostaje własnością firmy Mechanika Maszyn Andrzej Kacperek do chwili uregulowania należności przez Kupującego. 
 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych Ogólnymi Warunkami Sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Akceptując niniejsze warunki Sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę, w związku z 

realizacją umów Sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę 
działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane. 

4. Wszelkie spory lub rozbieżności strony będą się starały rozstrzygać polubownie. W razie niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu i 
skierowania sprawy na drogę sądową, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę firmy Mechanika 
Maszyn Andrzej Kacperek. 
 

Warszawa, dnia 

 

                                                

                                           podpis Sprzedającego                                                                            podpis Kupującego 

 


