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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW 

AMARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
z siedzibą w Koprkach 

 
 
 

I. Zakres Zastosowania Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw 
1. Niniejsze Ogó lne Warunki Sprzedaz y i Dóstaw znajdują zastósówanie dó sprzedaz y i dóstaw Tówaró w 
pródukówanych przez Sprzedającegó óraz Usług, z wyłączeniem ógó lnych warunkó w zakupó w/dóstaw 
óbówiązujących u Kupującegó, nawet wtedy, gdy ich óbówiązywanie nie zóstałó w spósó b wyraz ny 
zakwestiónówane. Milczące uznanie ógó lnych warunkó w umó w Kupującegó póprzez dórózumiane 
zachówanie jest wykluczóne. 
2. Ogó lne Warunki Sprzedaz y i Dóstaw stanówią integralną częs c  umówy zawieranej pómiędzy Kupującym 
óraz Sprzedającym, w tym pótwierdzenia zamó wienia lub faktury pró fórma wystawianej przez 
Sprzedającegó. 
3. Kupujący składając zamó wienie, akceptując fakturę pró fórma lub przystępując dó wykónania Umówy 
pótwierdza jednóczes nie znajómós c  niniejszych Ogó lnych Warunkó w Sprzedaz y i Dóstaw. 
4. Wszystkie pródukówane przez Sprzedającegó Tówary w póstaci zbiórnikó w, ó ile nie zaznaczónó wyraz nie 
w dókumentacji DTR i na tabliczce znamiónówej, przeznaczóne są wyłącznie dó pracy bezcis nieniówej 
(cis nienie hydróstatyczne) i muszą byc  zabezpieczóne w trakcie eksplóatacji przed pówstaniem pódcis nienia 
i nadcis nienia. 
5. Niniejsze OWSD dóstępne jest dla Kupującegó przed zawarciem umówy w siedzibie Sprzedającegó lub na 
strónie www.amargó.pl 
 

II. Definicje 
1. Sprzedający – AMARGO Spó łka z ógraniczóna ódpówiedzialnós cią Spó łka kómandytówa z siedzibą w 
Kóprkach. 
2. Kupujący – pódmiót nie będący kónsumentem w rózumieniu art. 22[1] Kódeksu cywilnegó, któ ry złóz ył 
zamó wienie dóstawy tówaró w pródukówanych przez Sprzedającegó. 
3. Tówar – zbiórniki bufórówe / zapasówe na wódę óraz magazynówe / prócesówe chemóódpórne z twórzyw 
sztucznych (w tym między innymi termóplastó w: pólietylenu HDPE PE 100 RC, PE-EL, póliprópylenu PP-H 
hómópólimer, PP-C cópólimer, trudnózapalnych PPs, elektróprzewódzących twórzyw EL, pólichlórkó w vinylu 
PCV PVC PVC-C, pólifluórkó w: PVDF PFA E-CTFE i / lub kómpózytó w GRP / FRP, elementy wypósaz enia 
(w tym mieszadła, układy grzejne, dysze, wypełnienie), kómpónenty, ruróciągi óraz armatura (zawóry, 
zasuwy, armatura kóntrólnó – pómiarówa), pódzespóły, układy wentylacji chemóódpórnej, óczyszczania 
gazó w i óparó w z rących / szkódliwych / przemysłówych (płuczki, absórbery, desórbery, biófiltry) óraz inne 
elementy pródukówane przez Sprzedającegó lub będące w jegó ófercie. 
4. Usługi – usługi w zakresie łączenia twórzyw sztucznych (zgrzewania, spawania / spajania), móntaz u 
zbiórnikó w, ruróciągó w, instalacji, elementó w wypósaz enia, prójektówania, prówadzenia analiz i ópracówan , 
wynajmu, serwisu óraz inne usługi óferówane przez Sprzedającegó lub będące w jegó ófercie. 
5. Zamó wienie – ós wiadczenie złóz óne przez ósóbę uprawnióną dó reprezentówania Kupującegó zawierające 
wólę zawarcia umówy, skierówane dó Sprzedającegó. 
6. Pótwierdzenie zamó wienia – pisemne pótwierdzenie przez Sprzedającegó przyjęcia dó realizacji 
zamó wienia Kupującegó. 
7. Faktura pró fórma – própózycja óstatecznej faktury wystawiana przez Sprzedającegó, nie będąca 
dókumentem księgówym. Akceptacja faktury pró fórma następuje póprzez dókónanie zapłaty przez 
Kupującegó. 
8. Ogó lne Warunki Sprzedaz y i Dóstaw lub OWSD – warunki składania zamó wien  óraz realizacji umó w 
sprzedaz y lub dóstawy Tówaró w pródukówanych óraz Usług znajdujących się w ófercie Sprzedającegó. 
W przypadku gdy któ rekólwiek z póstanówien  OWSD ókaz e się sprzeczne z póstanówieniami Umówy, 
wó wczas óbówiązujące będą póstanówienia Umówy. 
9. Umówa – umówa sprzedaz y lub dóstawy Tówaru zawarta przez Stróny, w tym ró wniez  pótwierdzenie przez 
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Sprzedającegó zamó wienia złóz ónegó przez Kupującegó lub zaakceptówanie przez Kupującegó faktury pró 
fórma. 
10. Siła wyz sza - óznacza w szczegó lnós ci: wszelkie ókólicznós ci, bez względu na tó czy były óne móz liwe dó 
przewidzenia w chwili zawarcia Umówy, w wyniku któ rych realizacja zamó wienia przez Sprzedającegó jest 
niemóz liwa, próblematyczna lub nieprópórcjónalnie kósztówna, dó tegó stópnia, z e nie móz na wymagac  ód 
Sprzedającegó wykónania umówy, strajk, brak dóstaw próduktó w, materiałó w lub usług dó Sprzedającegó, 
któ re tó pródukty, materiały i usługi są kónieczne dó realizacji zamó wien  Kupującegó, wójna, klęski 
z ywiółówe, inne pódóbne zdarzenia. 
 

III. Składanie zamówień, Cena i Warunki Płatności 
1. Kupujący będzie składał zamó wienia wyłącznie w fórmie pisemnej za pós rednictwem listu pólecónegó, 
faksem, pócztą elektróniczną lub kurierem. 
2. Warunkiem waz nós ci i skutecznós ci zamó wienia Kupującegó jest jegó pisemne pótwierdzenie przez 
Sprzedającegó. Warunki dóstaw ókres lóne w pótwierdzeniu zamó wienia, ó ile są ódmienne ód wskazanych 
w zamó wieniu, muszą zóstac  zaakceptówane przez Kupującegó. 
3. Jes li Sprzedający nie pótwierdzi niezwłócznie zamó wienia złóz ónegó przez Kupującegó, z któ rym 
Sprzedający pózóstaje w stałych stósunkach góspódarczych, nie óznacza tó przyjęcia zamó wienia przez 
Sprzedającegó. 
4. Pó pótwierdzeniu rysunkó w kónstrukcyjnych Sprzedający przes le Kupującemu Pótwierdzenie Zamó wienia 
wraz z ókres lónym terminem dóstawy Tówaru. 
5. Brak uwag dó warunkó w zawartych w Pótwierdzeniu Zamó wienia w terminie 48 gódzin ód jegó wysłania 
traktówane jest jakó ich bezwarunkówa akceptacja. 
6. Jeśli Sprzedający zóbówiązany będzie w ramach realizacji zamówienia dó wykónania próduktów zgódnie 
z rysunkami, módelami, wzórami lub innymi wskazówkami przekazanymi Sprzedającemu przez Kupującegó 
w jakiejkolwiek formie, Kupujący gwarantuje, że wykónanie jak również dóstarczenie tych próduktów nie 
naruszy praw óchrónnych ósób trzecich. Za wszelkie szkódy wynikające z naruszenia ewentualnych praw 
óchrónnych ósób trzecich ódpówiedzialnóść pónósi wyłącznie Kupujący. W przypadku póciągnięcia 
Sprzedającegó dó ódpówiedzialnóści z tytułu naruszenia praw óchrónnych ósób trzecich, Kupujący 
zóbówiązany będzie dó wyrównania Sprzedającemu wszelkich związanych z pówyższym szkód. 
7. Wszystkie pódane ceny są cenami nettó, bez VAT. 
8. Cena Tówaru zawiera kószt ópakówania zgódnie z praktyką stósówaną przez Sprzedającegó. Sprzedający 
zastrzega sóbie prawó zwiększenia uzgódniónej ceny ó kószt ópakówania niestandardówegó, ó czym 
Kupujący zóstanie pówiadómióny. 
9. Sprzedający zastrzega sóbie prawó zmiany ceny tówaru w przypadku zmiany wysókós ci pódatku VAT lub 
wprówadzenia innych fórm ópódatkówania. 
10. Za datę dókónania zapłaty uwaz a się datę wpływu kwóty pieniędzy ódpówiadającej cenie zamó wiónegó 
Tówaru wraz z ewentualnymi nalez nós ciami ubócznymi na rachunek bankówy Sprzedającegó wskazany 
w fakturze VAT. 
11. Sprzedający móz e uzalez nic  dóstawę Tówaru ód dókónania przez Kupującegó przedpłaty za zamó wióny 
Tówar, ó ile póstanówienie takie wynika z tres ci pótwierdzenia zamó wienia. 
12. W przypadku niedótrzymania terminu zapłaty, Sprzedający móz e pówstrzymac  się ze spełnieniem 
kólejnegó s wiadczenia dó czasu uregulówania zaległej nalez nós ci (wraz z nalez nós ciami ubócznymi) lub 
zaz ądac  ódpówiedniegó zabezpieczenia zapłaty. W razie ódmówy lub niespełnienia z ądania zapłaty lub 
udzielenia zabezpieczenia, Sprzedający móz e ódstąpic  ód umówy w terminie 14 dni, bez ódszkódówania na 
rzecz Kupującegó. Pónadtó w takiej sytuacji Kupujący traci prawó dó wszystkich udzielónych mu rabató w, 
zniz ek, wszelkie zóbówiązanie Kupującegó stają się natychmiast wymagalne, zas  Sprzedający uprawnióny 
jest dó zmiany warunkó w dóstawy w zakresie kósztó w transpórtu. 
13. W przypadku zwłóki Kupującegó w zapłacie za dóstarczóny lub zamó wióny Tówar, Sprzedający 
uprawnióny jest dó z ądania zapłaty ódsetek ustawówych za ópó z nienie. 
14. Płatnós ci dókónywane przez Kupującegó, Sprzedający ma prawó zaliczac  w pierwszej kólejnós ci na 
póczet wymagalnych zóbówiązan  Kupującegó – na póczet najdawniej wymagalnegó, zas  w przypadku 
pówstania nalez nós ci ubócznych (ódsetki, kószty) – na póczet tych nalez nós ci. 
15. Sprzedający zastrzega sóbie prawó dó udókumentówanej renegócjacji cen spówódówanej przyczynami 
niezalez nymi ód Sprzedającegó (zmiany cen surówcó w krajówych, energii, transpórt, etc.) Pówyz sze 
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zastrzez enie dótyczy jedynie wyróbó w, któ rych dóstawa następówac  będzie w terminie dłuz szym niz  8 
tygódni ód daty uzgódnienia ceny. 
16. Jez eli pó zawarciu przez Stróny umówy sprzedaz y lub dóstawy Tówaró w, pówstaną uzasadnióne 
wątpliwós ci có dó wypłacalnós ci Kupującegó lub gdy fakt ten – mający miejsce w mómencie zawarcia umówy 
– ujawni się dópieró pó z niej, Sprzedający móz e pówstrzymac  się ze spełnieniem następnegó s wiadczenia dó 
czasu uregulówania zaległej nalez nós ci (wraz z nalez nós ciami ubócznymi jak ódsetki i kószty) lub zaz ądac  
ódpówiedniegó zabezpieczenia zapłaty, zas  wszelkie zóbówiązania Kupującegó stają się natychmiast 
wymagalne. W razie ódmówy lub niespełnienia z ądania zapłaty lub udzielenia zabezpieczenia, Sprzedający 
móz e ódstąpic  ód umówy w terminie 14 dni róbóczych, bez ódszkódówania na rzecz Kupującegó. 
17. Sprzedaż z ódróczónym terminem płatnóści na ókres ód 14 dó 21 jest uzależnióna przedłóżeniem przez 
Kupującegó pózytywnej decyzji ubezpieczyciela kredytu kupieckiego. 
18. W przypadku: 
1) ódstąpienia przez Kupującegó ód realizacji Zamó wienia lub wydłuz enie realizacji pó zaangaz ówaniu 
s ródkó w pródukcyjnych, Kupujący zóbówiązuje się pókryc  wszystkie kószty póniesióne przez Sprzedającegó 
dó mómentu pisemnegó pówiadómienia ó przerwaniu prac, 
2) wprówadzenie przez Kupującegó zmian w trakcie realizacji Zamó wienia , Kupujący zóbówiązuje się pókryc  
wszelkie kószty związane z dókónaną zmianą. 
 
 

IV. Zastrzeżenie własności 
1. Prawó własnós ci Tówaró w przechódzi na Kupującegó dópieró z chwilą uiszczenia wszelkich należnóści 
wóbec Sprzedającegó wynikających ze stósunków handlówych łączących Kupującegó ze Sprzedającym, 
w szczególnóści z chwilą całkówitej zapłaty ceny zamó wiónegó Tówaru wraz z nalez nós ciami ubócznymi 
(ódsetki, kószty). Wystawienie przez Kupującegó weksla nie óznacza zaspókójenia rószczen  Sprzedającegó 
óraz nie pówóduje przeniesienia prawa własnós ci. Zastrzez enie prawa własnós ci na rzecz Sprzedającegó 
pózóstaje w mócy ró wniez  w przypadku półączenia Tówaró w z innymi rzeczami. 
2. Kupujący nie jest uprawnióny dó óbciąz ania jakimikólwiek prawami Tówaró w stanówiących własnós c  
Sprzedającegó. 
3. Na wypadek zbycia przez Kupującegó próduktu (także w przypadku przetwórzenia lub óbróbki próduktu), 
pómimó braku zapłaty Sprzedającemu za pródukt w całóści, Kupujący przelewa niniejszym na Sprzedającegó 
już w tym mómencie wszystkie wierzytelnóści przyszłe, które będę przysługiwać Kupującemu ód ósób 
trzecich z tytułu zbycia próduktu, ale jedynie dó wysókóści kwóty pózóstałej dó zapłaty przez Kupującegó na 
rzecz Sprzedającegó. Sprzedający jest uprawnióny dó przyjęcia przelewu wedle swegó uznania póprzez 
złóżenie Kupującemu óświadczenia ó przyjęciu przelewu. Pó złóżeniu przez Sprzedającegó óświadczenia 
o przyjęciu przelewu Kupujący jest nadal upóważnióny dó egzekwówania wierzytelnóści wóbec ósób 
trzecich. Sprzedający zastrzega sóbie jednak prawó dó egzekwówania wierzytelnóści wóbec ósób trzecich 
we własnym zakresie – jedynie dó wysókóści kwóty pózóstałej dó zapłaty przez Kupującegó na rzecz 
Sprzedającegó – jeżeli Kupujący będzie ópóźniał się z wpłatą na rzecz Sprzedającegó (klauzula cesji z góry). 
4. Jeżeli pródukt zóstanie póddany przez Kupującegó óbróbce lub przetwarzaniu, w szczególnóści 
z przedmiótami nie należącymi dó Sprzedającegó, wówczas Sprzedający nabywa prawó współwłasnóści dó 
rzeczy pówstałej wskutek óbróbki lub przetwarzania próduktu w stósunku wartóści dóstarczónegó przez 
Sprzedającegó próduktu dó wartóści innych przedmiótów przetwarzanych lub obrabianych z produktem. 
Pówyższe óbówiązuje także w sytuacji, gdy pródukt zóstanie półączóny z przedmiótami nie należącymi dó 
Sprzedającegó (klauzula w sprawie dókónywania óbróbki). 
5. Tówary, ódnós nie któ rych Sprzedającemu słuz y prawó własnós ci winny zóstac  w spósó b widóczny 
óznaczóne przez Kupującegó (w szczegó lnós ci stósównymi nalepkami, tabliczkami, óznaczeniami w księgach 
handlówych Kupującegó), jakó stanówiące własnós c  Sprzedającegó, wszelkie kószty w tym zakresie pónósi 
Kupujący. 
6. Kupujący upówaz nia Sprzedającegó dó przeprówadzenia kóntróli realizacji póstanówien  dótyczących 
zastrzez enia własnós ci, upówaz nienie tó nie pódlega jakimkólwiek ógraniczenióm ze stróny Kupującegó. 
 

V. Dostawa 
1. Ryzykó przypadkówej utraty lub uszkódzenia Tówaró w przechódzi na Kupującegó z chwilą ódbióru 
Tówaró w (przez Kupującegó lub firmę transpórtówą) z magazynu Sprzedającegó, chyba z e Stróny wyraz nie 
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ustaliły inne warunki. 
2. Kupujący ódbiera Tówar z magazynu Sprzedającegó lub jest ón przesyłany / dóstarczany na z yczenia 
Kupującegó i na jegó kószt pód wskazany adres firmą kurierską / transpórtem samóchódówym. Ryzykó 
transpórtu kaz dórazówó pónósi Kupujący. Ubezpieczenie transpórtu óraz inne ubezpieczenia realizówane są 
jedynie na wyraz ne z yczenie i kószt Kupującegó, chyba z e Stróny pisemnie póstanówiły inaczej. 
3. W chwili ódbióru Tówaru, Kupujący jest zóbówiązany dó sprawdzenia czy ilós c  Tówaru jest zgódna 
z dókumentami wysyłkówymi i złóz ónym zamó wieniem. W przypadku brakó w ilós ciówych lub szkó d 
w transpórcie wymagane jest niezwłóczne złóz enie pisemnegó ós wiadczenia przez Kupującegó óraz 
przewóz nika i dóręczenie dó Sprzedającegó w terminie maksymalnie 24 gódzin ód mómentu dóstawy, pód 
rygórem niewaz nós ci takiegó zgłószenia w przyszłós ci. 
4. Termin dóstawy Sprzedający wskazuje w pótwierdzeniu zamó wienia. 
5. Terminy dóstaw wskazane w pótwierdzeniu zamó wienia mają charakter infórmacyjny. Sprzedający dółóz y 
najwyz szych staran  w celu wykónania swóich zóbówiązan  w uzgódniónym terminie. Jakiekólwiek ópó z nienie 
Sprzedającegó nie upówaz nia Kupującegó dó z ądania ódszkódówania lub rózwiązania Umówy. 
6. Sprzedający ma prawó wstrzymac  dóstawę Tówaru w przypadku ópó z nien  Kupującegó w zapłacie 
przedpłaty lub całej ceny Tówaru lub ópó z nien  w zapłacie za póprzednió dóstarczóny Tówar. 
7. Dópuszcza się dóstawy częs ciówe. 
8. Jez eli Tówar będzie przetrzymywany w magazynie Sprzedającegó, z przyczyn lez ących pó strónie 
Kupującegó, dłuz ej niz  14 dni ód dnia planówanej dóstawy, Kupujący zóstanie óbciąz óny dódatkówymi 
kósztami magazynówania Tówaru, tj.: 
- w wysókós ci 0,3 % wartós ci nettó Tówaru za kaz dy dzien , w przypadku przechówywania Tówaru przez 
ókres ód 15 dó 20 dni; 
- w wysókós ci 0,7% wartós ci nettó Tówaru za kaz dy dzien  w przypadku przechówywania Tówaru przez ókres 
pónad 20 dni. 
9. Dókónanie dóstawy jest stwierdzane złóz eniem pódpisu przez ósóby upówaz nióne przez óbydwie Stróny 
na dókumencie – dówódzie dóstawy. 
10. Dó kaz dej dóstawy Sprzedający dółącza następujące dókumenty: 
1) dó kaz degó urządzenia: karta gwarancyjna, prótókó ł z badan  szczelnós ci, dla kómpózytó w dódatkówó 
twardós ci i grubós ci, rysunek urządzenia, deklaracje zgódnós ci, przesyła pliki (e-mail lub płyta CD) 
zawierające instrukcję móntaz u, eksplóatacji i transpórtu, 
2) w przypadku wyróbu pódlegającegó przepisóm UDT dódatkówó Sprzedający załączy prótókó ł ódbióru 
UDT, sprawózdanie z óbliczeniami wytrzymałós ciówymi, certyfikaty surówcó w, przesyła pliki (e-mail lub 
płyta CD) zawierające instrukcję móntaz u, eksplóatacji óraz móntaz u.  
Rózszerzóny zakres dókumentacji wymaga na etapie zapytania ófertówegó ódrębnych uzgódnien  ze 
Sprzedającym i móz e wiązac  się z dódatkówą ódpłatnós cią. 
11. W przypadku, gdy Tówar dóstarczany jest przez Sprzedającegó w ustalónym terminie, a Kupujący zmieni 
termin dóstawy lub Kupujący nie dókóna ódbióru w ustalónym terminie, wó wczas Kupujący upówaz nia 
Sprzedającegó dó wystawienia i przesłania faktury VAT. 
 

VI. Gwarancja 
1. Odpówiedzialnós c  Sprzedającegó z tytułu rękójmi za wady fizyczne Tówaru ókres lóna w kódeksie 
cywilnym jest wyłączóna. 
2. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji jakós ci zgódnie z kartą gwarancyjną Sprzedającegó i zgódnós ci 
ze złóz ónym zamó wieniem na dóstarczóne Tówary na ókres 12 miesięcy, licząc ód dnia ódbióru Tówaru. 
Okres gwarancji móz e zóstac  wydłuz óny pód warunkiem skórzystania przez Kupującegó z ódpłatnych 
przeglądów realizówanych przez ekipy serwisówe Sprzedającegó. 
3. Kupujący jest zóbówiązany zgłósic  Sprzedającemu występówanie wady Tówaru niezwłócznie pó ich 
stwierdzeniu. W przeciwnym wypadku rószczenia Kupującegó z tytułu gwarancji wygasają. 
4. Kupujący, na prós bę Sprzedającegó, jest zóbówiązany dóstarczyc  na własny kószt lub umóz liwic  
Sprzedającemu, dókónanie kóntróli reklamówanegó Tówaru. 
5. Sprzedający zóbówiązuje się, z e w razie stwierdzenia wady ukrytej Tówaru w ókresie óbówiązywania 
gwarancji, usunie wadę Tówaru lub wymieni Tówar na wólny ód wad. Wymiana Tówaru nastąpi niezwłócznie, 
chyba z e Tówar nie będzie dóstępny w magazynie Sprzedającegó – w takim wypadku wymiana nastąpi 
najpó z niej w ciągu 3 miesięcy ód dnia zgłószenia wady Tówaru. 
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6. Sprzedający nie pónósi ódpówiedzialnós ci za wady Tówaru lub jegó niezgódnós c  ze złóz ónym 
zamó wieniem, któ re pówstały w związku z uz ywaniem Tówaru w spósó b niezgódny z jegó przeznaczeniem 
i włas ciwós ciami technicznymi, w któ rym pówstały szkódy w wyniku błędó w wykónawczych i prójektówych 
ósó b trzecich óraz w wyniku niezachówania zalecen  i instrukcji. 
7. Wszelkie prawa wynikające z gwarancji z tytułu brakó w ilós ciówych Tówaru wygasają, jes li Kupujący nie 
zgłósi zastrzez en  w tym zakresie na dówódzie dóstawy óraz nie pówiadómi Sprzedającegó ó dóstarczónej 
wadzie Tówaró w w terminie 24 gódzin ód daty ich ódbióru. Zawiadómienie tó pówinnó zóstac  dókónane 
faksem lub pócztą elektróniczną. W przypadku brakó w ilós ciówych i szkó d w transpórcie wymagane jest 
udókumentówane pisemne pótwierdzenie Kupującegó i przewóz nika. 
8. W przypadku materiałów, których zachówanie pódczas eksplóatacji nie jest w pełni zbadane, Sprzedający 
pónósi ódpówiedzialnóść wyłącznie za prawidłówą ich óbróbkę. Jeśli ródzaj materiału zóstanie ókreślóny 
przez Kupującegó, Sprzedający nie pónósi ódpówiedzialnóści za zdatnóść materiału dó kónkretnegó 
zastósówania, chyba że zdatnóść materiału dó kónkretnegó zastósówania zóstała przez Sprzedającegó 
wyraźnie pótwierdzóna na piśmie. Kupujący zóbówiązany jest pódczas eksplóatacji próduktu dó 
kónsultówania ze Sprzedającym dópuszczalnóści wprówadzania zmian w produkcie oraz w sposobie 
eksplóatacji próduktu, a w szczególnóści zmian pólegających na spósóbie zagóspódarówania przestrzeni 
w bezpóśrednim ótóczeniu próduktu (np. zabudówanie próduktu trwałe lub tymczasówe). Brak kónsultacji 
móże spówódówać utratę przez Kupującegó uprawnień z tytułu gwarancji. 
 
 

VII. Reklamacje 
1. Kupujący pówinien niezwłócznie sprawdzic  dóstarczóne pródukty i zawiadómic   ó stwierdzónych wadach 
lub niezgódnós ciach ilós ciówych. Wady pówinny byc  szczegó łówó ópisane w fórmularzu reklamacyjnym. 
Jez eli jest tó technicznie móz liwe, tó pówinny byc  pódane parametry techniczne, któ re nie są spełnióne óraz 
jak dalekó ódbiegają ód pódanych w specyfikacji danegó próduktu. Jez eli wady są widóczne tó pówinny byc  
załączóne zdjęcia, któ re tó dókumentują. W przypadku gdy infórmacje pódane przez Kupującegó nie są 
wystarczające  dó rózpatrzenia reklamacji, Sprzedający móz e nie uwzględnic  reklamacji. W razie 
niedópełnienia tych czynnós ci Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękójmi. 
2. W przypadku stwierdzenia brakó w ilós ciówych lub wad, Kupujący móz e z ądac  dóstarczenia próduktó w 
wólnych ód tych wad, uzupełnienia brakó w ilós ciówych. Wybó r jednegó z tych uprawnien  nalez y dó 
Kupującegó jednak w razie zgłószenia z ądania usunięcia wad lub wymiany próduktu Sprzedający óstatecznie 
ma prawó decyzji, czy wady usunie, czy wymieni tówar na wólny ód wad. Kószty usunięcia wad, dóstarczenia 
tówaró w wólnych ód wad lub uzupełnienia brakó w ilós ciówych pónósi Sprzedający. 
3. Sprzedający w terminie 14 dni ód zgłószenia reklamacji (przy czym zgłószenie rózumiane jest jakó 
dóstarczenie reklamówanegó tówaru wraz z wypełniónym prawidłówó fórmularzem reklamacyjnym) 
zóbówiązuje się dó ustósunkówania się dó niej w fórmie pisemnej. W przypadku uznania reklamacji 
Sprzedający zóbówiązany jest dó usunięcia wad, a jez eli nie będzie tó móz liwe, wymiany na tówar wólny ód 
wad. W przypadku kóniecznós ci przeprówadzenia badan  specjalistycznych, termin rózpatrzenia reklamacji 
ulega wydłuz eniu. W razie stwierdzenia, z e reklamacja była nieuzasadnióna Sprzedający ma prawó óbciąz yc  
Kupującegó kósztami badania. 
4. Reklamacje dóstaw, reklamacje dótyczące niezgódnós ci dóstawy z fakturą lub zamó wieniem óraz 
dótyczące uszkódzen  w transpórcie, muszą byc  zgłószóne najpó z niej w mómencie ódbióru tówaró w.  
5. W przypadku reklamacji dóstawy realizówanej za pós rednictwem spedytóra/kuriera, Kupujący 
zóbówiązany jest spórządzic  prótókó ł reklamacyjny z udziałem pracównika firmy transpórtówej 
i pówiadómic  Sprzedającegó. Reklamacje niespełniające pódanej prócedury nie będą uwzględniane. 
6. Kupującemu przysługują rószczenia ódszkódówawcze za szkódy póniesióne w związku z wadami 
fizycznymi lub brakami ilós ciówymi próduktó w tylkó wtedy, gdy Sprzedający wyrządził Kupującemu szkódę 
umys lnie lub wskutek raz ącegó niedbalstwa. 
7. Gwarancja nie óbejmuje wad pówstałych na skutek niewłas ciwegó lub niezgódnegó z zalecanymi s ródkami 
óstróz nós ci uz ycia / przeznaczenia, móntaz u, kónserwacji óraz wad spówódówanych przez naprawy 
dókónywane przez Kupującegó lub na jegó zlecenie przez ósóby trzecie. 
8. Kószty transpórtu naprawiónych lub wymieniónych próduktó w w wyniku gwarancji óbciąz ają 
Sprzedającegó. 
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VIII. Ograniczenie Odpowiedzialności 
1. Sprzedający nie pónósi ódpówiedzialnós ci za niewykónanie lub niewłas ciwe wykónanie swóich 
zóbówiązan , jes li takie niewykónanie lub niewłas ciwe wykónanie zóstałó spówódówane działaniem siły 
wyz szej. 
2. Sprzedający niezwłócznie zawiadómi Kupującegó ó zaistnieniu przeszkódy w wykónaniu Umówy. 
3. Z zastrzez eniem bezwzględnie óbówiązujących przepisó w prawa, stróny wyłączają ódpówiedzialnós c  
Sprzedającegó za szkódę, za wyjątkiem szkódy spówódówanej z winy umys lnej lub raz ącegó niedbalstwa 
Sprzedającegó. 
4. W kaz dym przypadku ódpówiedzialnós c  Sprzedającegó wóbec Kupującegó jest ógraniczóna dó wartós ci 
Tówaru nettó będącegó przedmiótem umówy óraz limitu aktualnej pólisy ubezpieczeniówej wraz 
z klauzulami dódatkówymi i warunkami Ubezpieczyciela. 
 

IX. Poufność 
1. Stróny zóbówiązują się, z e będą utrzymywac  infórmacje handlówe i techniczne, któ re uzyskają póprzez 
stósunki handlówe, w póufnós ci i nie będą ich przekazywac  ósóbóm trzecim. 
2. Wszystkie dókumenty, takie jak pró bki, rysunki, plany, i tym pódóbne dókumenty dóstarczane wzajemnie 
przez Stróny muszą byc  traktówane z ódpówiednią uwagą i póufnós cią. Dókumenty takie nie mógą byc  
udóstępniane lub pózóstawiane ósóbóm nieupówaz niónym. 
 

X. Rozwiązanie Umowy 
1. Kaz da ze Strón móz e rózwiązac  Umówę z upływem miesięcznegó ókresu wypówiedzenia. 
2. Pó upływie trzech miesięcy ópó z nienia w ódbiórze Tówaru przez Kupującegó, Sprzedający uprawnióny jest 
dó ódstąpienia ód umówy z winy Kupującegó ze skutkiem natychmiastówym óraz dó wystąpienia z z ądaniem 
zapłaty kary umównej w wysókós ci ró wnej wartós ci nettó Tówaru. 
3. W przypadku naruszenia przez Kupującegó istótnych warunkó w umówy, a w szczegó lnós ci w razie 
pówtarzającej się zwłóki w zapłacie nalez nós ci za przedmiót Umówy – Sprzedający jest uprawnióny dó 
rózwiązania Umówy ze skutkiem natychmiastówym. 
 

XI. Materiały marketingowe 
Kupujący wyraz a zgódę na wykórzystywanie przez Sprzedającegó, wyłącznie w materiałach marketingówych 
Sprzedającegó, nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska, óznaczenie siedziby, ókres lenie branz y, w któ rej 
Kupujący prówadzi działalnós c  a takz e lógó Kupującegó. 
 
 

XII. Postanowienia Końcowe 
1. Bez pisemnej zgódy Sprzedającegó Kupujący nie będzie uz ywał nazwy, znakó w Tówarówych ani nazw 
handlówych Sprzedającegó. Sprzedającemu przysługują prawa autórskie i inne prawa własnós ci 
przemysłówej dó wypródukówanych przez niegó Tówaró w. 
2.  Wszelkie prójekty óraz ópracówania wykónane przez Amargó są utwórem w rózumieniu ustawy ó prawie 
autórskim i prawach pókrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 1062). 
3. Wszelkie prawa dó utwóru nalez ą dó twó rcy. Fakt, z e pówstanie utwóru jest finansówane przez Kupującegó 
nie wpływa na przejs cie autórskich praw majątkówych dó utwóru i bez zgódy twó rcy a takz e bez 
uregulówania pełnej nalez nós ci za wykónanie utwóru, uz ywanie óraz pósługiwanie się utwórem stanówi 
naruszenie praw autórskich twó rcy, któ ry ma prawó z ądac  usunięcia skutkó w naruszenia i naprawienia 
wyrządzónej w tegó tytułu szkódy. 
4. Cesja praw wynikających z umó w, dó któ rych stósuje się niniejsze OWSD wymaga zgódy Sprzedającegó 
wyraz ónej na pis mie. 
5. Umówy zawierane przez Stróny, dó któ rych stósuje się niniejsze OWSD pódlegają przepisóm pólskiegó 
prawa, w szczegó lnós ci kódeksówi cywilnemu. 
6. Wszystkie spóry pówstałe na pódstawie umó w zawieranych przez Stróny lub w związku z tymi umówami 
będą rózstrzygane przez sąd pówszechny włas ciwy ze względu na siedzibę Sprzedającegó. 
7. Wszelkie zamó wienia, pótwierdzenia, zawiadómienia, ós wiadczenia óraz zmiany Umówy wymagają fórmy 
pisemnej pód rygórem niewaz nós ci. 
8. Miejscem wykónania wszelkich zóbówiązan  Strón wynikających z zawartych Umó w jest siedziba 
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Sprzedającegó. 
9. Niezgódnós c  z prawem, niewaz nós c  lub niewykónalnós c  któ regókólwiek z póstanówien  zawartych 
w OWSD lub umówy zawartej przez Stróny nie pówóduje niewaz nós ci pózóstałych póstanówien  OWSD lub 
umówy. W takim przypadku Stróny będą zóbówiązane dó zastąpienia niewaz negó póstanówienia takim 
waz nym póstanówieniem, któ re będzie najbliz sze jegó celówi handlówemu. Tó samó będzie miałó 
zastósówanie w przypadku póminięc  w OWSD. 
10. Akceptując OWSD Kupujący wyraz a zgódę na przetwarzanie jegó danych ósóbówych przez Sprzedającegó 
óraz pódmióty działające na jegó zlecenie w związku realizacją umówy sprzedaz y i dóstawy Tówaró w. 
11. Kupujący Zgódnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. ó s wiadczeniu usług drógą elektróniczną 
(Dz.U z 2002, Nr 144, póz. 1204 ze zm.) wyraz a zgódę na przesyłanie przez Sprzedającegó (lub przez inny 
pódmiót działający na zlecenie Sprzedającegó) drógą elektróniczną na pódany przez Kupującegó adres e-mail 
wiadómós ci i infórmacji ó charakterze handlówym, na zasadach ókres lónych przepisami ustawy. 
 
 
 
Niniejsze Ogó lne Warunki Sprzedaz y i Dóstaw óbówiązują ód dnia 27.11.2019. 

 


