
 
Ogólne Warunki Sprzedaży dla usług produkcji Metal Team Sp. z o. o. Sp. K. 

 
1. Postanowienia Ogólne 
1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania Umów Sprzedaży dla usług produkcji świadczonych przez METAL 

TEAM Sp. o.o. Sp. K. z siedzibą w Rzeszowie i stanowią wzór umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego.  
1.2. OWS mają zastosowanie do wszystkich transakcji Umów Sprzedaży usług produkcji organizowanych przez Sprzedawcę. 
1.3. Postanowienia OWS mogą być zmienione jedynie odpowiednimi postanowieniami zawartymi w Umowie Sprzedaży. W 

takim przypadku postanowienia Umowy Sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS. 
1.4. OWS stanowią integralną część wszystkich Umów Sprzedaży usług produkcji zawieranych ze Sprzedającym i określają 

wzajemne relacje pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. 
1.5. Ogólne Warunki Sprzedaży są publikowane przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.metalteam.pl co jest 

równoznaczne z udostępnieniem ich Kupującemu przed zawarciem umowy. Kupujący ma możliwość skopiowania/pobrania 
OWS ze strony internetowej Sprzedawcy, ich przechowywania i przywracania.  

1.6. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący akceptuje postanowienia OWS w sposób dorozumiany. 
1.7. Wszelka korespondencja kierowana do Sprzedawcy powinna być kierowana na adres: 

Metal Team Sp. z o. o. Sp. K., Centrum Technologiczne, ul. Warszawska 2E, Wanaty, 42-260 Kamienica Polska, Polska.  
1.8. Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie  mają następujące znaczenie: 

1.8.1. Sprzedawca – Metal Team Sp. z o.o. Sp. K.  z siedzibą w Rzeszowie, adres: 35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 5, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000320713, NIP: 8132720741, REGON: 690030972; 

1.8.2. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca działalność 
gospodarczą i posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub jego odpowiednik w kraju siedziby, która chce 
dokonać zakupu Produktów lub Usług od Sprzedawcy; 

1.8.3. Strona / Strony – Sprzedawca lub Kupujący oraz występujący łącznie; 
1.8.4. Umowa Sprzedaży – umowa  (w tym każda wycena lub potwierdzenie zamówienia) zawarta pomiędzy Sprzedającym 

a Kupującym na dostawę Produktów na podstawie niniejszych OWS, stanowiących integralną jej część; 
1.8.5. Produkt /Produkty – całość lub część produktów, towarów, prac, sprzętu i usług, które mają być dostarczone przez 

Sprzedawcę na podstawie Umowy Sprzedaży; 
1.8.6. Na piśmie – forma  pisemna, opatrzona podpisem Strony Umowy Sprzedaży lub osób upoważnionych przez Stronę 

do komunikacji, w tym dopuszczalna jest także forma komunikacji internetowej, w tym poczty elektronicznej;  
1.8.7. Oferta - pisemna wycena, kosztorys lub cena podana przez Sprzedającego Kupującemu w odniesieniu do określonych 

Towarów lub Usług; 
1.8.8. Zamówienie – pisemny dokument umożliwiający Kupującemu złożenie zamówienia na Produkty u Sprzedawcy; 
1.8.9. Rażące zaniedbanie - oznacza każde działanie lub zaniechanie wskazujące na: a) brak należytej staranności, w tym 

możliwe do przewidzenia poważne konsekwencje, b) umyślne lekceważenie skutków takiego działania lub 
zaniechania; 

1.8.10. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży określone w niniejszym dokumencie. 
 

2. Warunki Umowy 
2.1. Wszelkie wyceny i oferty podlegają niniejszym Warunkom. Uznaje się, że Kupujący zaakceptował Umowę Sprzedaży, w tym 

niniejsze OWS, z chwilą przekazania Sprzedawcy numeru zamówienia zakupu za pośrednictwem telefonu, komunikacji 
elektronicznej lub innych środków, przesłania zamówienia zakupu do Sprzedawcy za pośrednictwem komunikacji 
elektronicznej, poczty lub innymi środkami lub wykonywaniem jakiegokolwiek innego działania, które wskazuje na 
akceptację.  

2.2. Umowa sprzedaży staje się wiążąca dla obu Stron w momencie pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez 
Sprzedawcę. Po stronie Sprzedawcy powstaje wtedy obowiązek realizacji Zamówienia, natomiast po stronie Kupującego 
powstaje obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt. 

2.3. Zamówienie składane przez Kupującego stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 KC, przy czym Kupujący związany jest złożonym 
Zamówieniem i nie może go odwołać po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę. 

2.4. Sprzedawca zastrzega możliwość potwierdzenia Zamówienia złożonego przez Kupującego za pomocą poczty elektronicznej 
bez konieczności podpisywania Umowy sprzedaży. W takim przypadku wszelkie warunki zamówienia zostaną określone w 
korespondencji elektronicznej Sprzedawcy.  

2.5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia lub odmówi przyjęcia Zamówienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni 
roboczych  od dnia otrzymania Zamówienia. Po upływie terminu o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamówienie 
uważane będzie za odrzucone (nieprzyjęte) przez Sprzedawca.  

2.6. Wyłącza się możliwość dorozumianego przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, o którym mowa w art. 682 KC. Jeżeli 
potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę różni się od treści Zamówienia złożonego przez Kupującego, 
zawarcie Umowy sprzedaży następuje na zaproponowanych przez Sprzedawcę warunkach, jeżeli Kupujący najpóźniej w 
terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania tego potwierdzenia nie złoży na piśmie sprzeciwu. 

2.7. Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia są ważne z chwilą pisemnego lub mailowego potwierdzenia przez 
Sprzedawcę i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej. 



2.8. Jeżeli Zamówienie ma charakter niestandardowy, Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność wszelkich 
specyfikacji Zamówienia przekazanych Sprzedawcy, na podstawie których dokonuje zamówienia Produktów. Kupujący jest 
również odpowiedzialny za przedstawienie Sprzedawcy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Produktu 
niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. 

2.9. Zmiana lub anulowanie Zamówienia potwierdzonego przez Sprzedawcę jest możliwe wyłącznie za zgodą Sprzedawcy. W 
przypadku anulowania Zamówienia Kupujący poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie koszty, straty lub 
wydatki poniesione przez Sprzedawcę w wyniku powyższej anulacji. 

2.10. Przekazanie wszystkich informacji dotyczących poprawnej realizacji Zamówienia, a w szczególności dotyczących: ilości, 
asortymentu, kolorystyki, warunków technicznych zamawianych towarów, oraz dokładnej nazwy i adresu Kupującego oraz 
miejsca dostawy leży po stronie Kupującego. W przypadku gdy Zamówienie nie będzie obejmowało niezbędnych informacji, 
Sprzedawca wezwie Kupującego do jego uzupełnienia, przy czym wezwanie to nie może zostać uznane za potwierdzenie o 
którym mowa w pkt 2.6. Dopiero kompletne Zamówienie wywołuje skutki, o których mowa w pkt 2.3. 
 

3. Zamówienie 
3.1. Wszystkie zamówienia podlegają akceptacji i zatwierdzeniu przez dział handlowy Sprzedającego. Wszystkie zamówienia 

muszą zawierać określone ceny, terminy dostaw, dokładne ilości, nazwę i opis produktu, a po pisemnym potwierdzeniu 
przez Sprzedającego są uważane za obowiązujące. Wszelkie zmiany w zamówieniu wymagane przez Kupującego będą miały 
formę pisemną, i muszą zostać zaakceptowane przez Sprzedającego, a cena zostanie uzgodniona przed wykonaniem 
jakichkolwiek dodatkowych prac przez Sprzedającego. Jeśli Sprzedający zgodzi się na wprowadzenie jakichkolwiek zmian 
zgodnie z tym warunkiem, wszelkie podane terminy dostawy lub realizacji zostaną odpowiednio zaktualizowane.  

4. Cena  
4.1. Wszystkie podane ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia w dowolnym momencie przed Akceptacją Kupującego. W 

przypadku, gdy: (i) koszt surowców i/lub komponentów wzrośnie z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub w inny 
sposób i/lub (ii) sprzedawca powyższych nałoży na Sprzedającego dodatkową opłatę, Sprzedający zastrzega sobie prawo 
do podwyższenia cen i /lub dopłatę, a Kupujący wyraża zgodę na taką podwyżkę ceny lub dopłatę do czasu upływu terminu 
podwyżki ceny lub dopłaty lub do czasu rozwiązania Umowy Sprzedaży. Takie ceny i dopłaty mogą zostać skorygowane 
przez Sprzedawcę w celu odzwierciedlenia zmiany podstawowych kosztów. 

4.2.  W przypadku opóźnienia w realizacji wysyłki zamówienia z powodu zmiany żądanej przez Kupującego lub w wyniku 
opóźnienia po stronie Kupującego w dostarczeniu informacji niezbędnych do realizacji zamówienia, cena uzgodniona przy 
Akceptacji zamówienia podlega zmianie. O ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, ceny są cenami Ex Works i nie 
zawierają żadnych podatków – stanowych lub lokalnych (w tym między innymi podatków od sprzedaży, użytkowania, 
akcyzy, produkcji, wpływów, dochodu brutto, zawodu, podatku od wartości dodanej i podobnych) . Do podanej ceny 
zostaną doliczone wszelkie podatki od sprzedaży lub inne podatki lub cła, których Sprzedawca może być zobowiązany do 
pobrania lub zapłaty przy sprzedaży wymienionych Produktów. Jeżeli taka kwota nie zostanie uwzględniona na fakturze za 
Produkt, może zostać później zafakturowana osobno. 
 

5. Warunki płatności 
5.1. O ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, wszystkie faktury są płatne w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty 

wystawienia faktury. W przypadku, gdy Towary są dostarczane partiami, Sprzedający może zafakturować każdą dostawę 
częściową oddzielnie, a Kupujący zapłaci takie faktury zgodnie z niniejszą Umową. 

5.2. W przypadku pierwszej transakcji pomiędzy Sprzedającym a Kupującym bez historii sprzedaży, Sprzedający może podjąć 
decyzję o współpracy na podstawie faktury przedpłaty/pro-forma. 

5.3. Faktury nieopłacone zgodnie z warunkami płatności podlegają naliczeniu odsetek ustawowych. 
5.4. Żadne spory wynikające z Umowy Sprzedaży ani opóźnienia pozostające poza uzasadnioną kontrolą Sprzedającego nie będą 

przeszkodą dla Kupującego w niezwłocznej pełnej płatności jakiejkolwiek faktury. Czas i warunki płatności są istotne dla 
Umowy, a jeśli Kupujący dopuści się jakiegokolwiek niewykonania tych zobowiązań lub jeśli odpowiedzialność finansowa 
Kupującego w dowolnym momencie ulegnie zmniejszeniu lub stanie się niezadowalająca dla Sprzedającego, Sprzedający 
będzie miał prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub do odroczenia lub zaprzestania dalszych wysyłek na mocy 
niniejszego OWS do czasu uregulowania zaległych płatności lub otrzymania przez Sprzedającego zadowalającego 
zapewnienia odpowiedzialności finansowej Kupującego (jednak bez uszczerbku dla jakichkolwiek roszczeń lub praw, które 
Sprzedający może mieć na mocy niniejszych OWS). Takie prawo będzie obowiązywać niezależnie od wcześniejszego 
nieskorzystania z tego prawa przez Sprzedającego.  

5.5. Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania jakichkolwiek płatności lub dokonywania jakichkolwiek potrąceń bez 
pisemnej zgody Sprzedającego. 

5.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do czasu pełnej zapłaty przez Kupującego, chyba że pisemna umowa 
Stron stanowi inaczej. 
 

6. Wysyłka i dostawa  
6.1. O ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, wszystkie Towary zostaną dostarczone na warunkach Ex Works PL42-260 

Wanaty, a Kupujący podejmuje wszelkie inne obowiązki regulacyjne związane z transportem towarów z miejsca 
pochodzenia Sprzedającego, niezależnie od tego, czy Sprzedający opłaci z góry za fracht, czy nie. Sprzedający zastrzega 
sobie prawo do przedpłaty za fracht i zafakturowania Kupującemu kosztów transportu i opakowania.  

6.2. Jeżeli Kupujący nie określi przewoźnika, to Sprzedający wybierze sposób transportu.  



6.3. Wszystkie daty wysyłki są szacunkowe i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia. Termin 
dostawy będzie w każdym przypadku uzależniony od niezwłocznego otrzymania wszelkich niezbędnych informacji, 
ostatecznych instrukcji lub zgód od Kupującego.  

6.4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby spełnić uzasadnione żądania Kupującego dotyczące odroczenia dostawy, ale nie 
będzie do tego zobowiązany. W przypadku odroczenia dostawy z innego powodu niż z powodu niewykonania zobowiązania 
przez Sprzedającego lub w przypadku odmowy lub niemożności przyjęcia przez Kupującego jakiejkolwiek przesyłki zgodnie 
z warunkami zamówienia, Kupujący ponosi odpowiedzialność za fracht, przesyłkę ekspresową, magazynowanie, dodatkowe 
koszty obsługi i wszelkie inne stosowne wydatki poniesione przez Sprzedającego w wyniku takiego odroczenia, odmowy 
lub niemożności.  

 
7. Inspekcja 
7.1. Wszystkie Produkty, które zostały zmienione lub uszkodzone, nie podlegają zwrotowi, chyba że za uprzednią pisemną zgodą 

Sprzedającego. 
7.2. Natychmiast po otrzymaniu Produktu, Kupujący jest zobowiązany do zbadania go pod względem ilościowym i jakościowym 

i niezwłocznego zgłoszenia wszelkich wad i braków nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych pod rygorem utraty 
uprawnień z tytułu odstępstw ilościowych i jakościowych. Nieprzekazanie Sprzedawcy informacji o wyżej wskazanych 
brakach nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty całości ceny za wydany Produkt.   

7.3. Dokonanie przez Kupującego odbioru Towaru bez jego zbadania lub nie zgłoszenie zastrzeżeń bezzwłocznie po zbadaniu 
towaru będzie uważane za potwierdzenie prawidłowości dostawy. 

7.4. Przed uznaniem lub odrzuceniem reklamacji, Sprzedający będzie miał możliwość kontroli w zakładzie Kupującego lub we 
własnym zakresie. Wady, które nie wpływają na jakość usługi, nie stanowią podstawy do odrzucenia. Sprzedający ma prawo 
w rozsądnym terminie wymienić Produkty, które w ocenie Sprzedającego nie są zgodne z zamówieniem.  

7.5. Żadne roszczenia nie będą uwzględniane w przypadku jakichkolwiek Towarów uszkodzonych przez Kupującego lub 
uszkodzonych podczas transportu.  

7.6. Koszty poniesione w związku z roszczeniami, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, obciążają Kupującego. 
7.7.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek prace wykonane w celu poprawienia błędów, chyba że taka praca 

jest autoryzowana pisemną zgodą Sprzedającego.  
 

8. Oprzyrządowanie 
8.1. Wszelki sprzęt (w tym wszystkie przyrządy, matryce, narzędzia, osprzęt i formy), który Sprzedający zbuduje i wyprodukuje 

do wykorzystania w produkcji Produktów dla Kupującego, będzie i pozostanie własnością Sprzedającego oraz w posiadaniu 
i kontroli Sprzedającego. 

8.2. Oprzyrządowanie (w tym wszystkie przyrządy, matryce, narzędzia, osprzęt i formy) wymagane do wykonania projektów 
Kupującego, wycenianie oddzielnie i oddzielnie fakturowane na  Kupującego, pozostają własnością Kupującego. Opłaty za 
takie oprzyrządowanie będą fakturowane przy zamówieniu 

8.3. Sprzedający dołoży uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby ostrożnie obchodzić się z materiałami lub 
sprzętem należącym do Kupującego lub dostarczonym przez Kupującego i przechowywać je, ale Sprzedający nie ponosi 
odpowiedzialności za ich uszkodzenie lub utratę. W przypadku uszkodzenia lub utraty sprzętu Kupującego, Sprzedający 
natychmiast poinformuje o tym fakcie Kupującego i podejmie możliwe działania umożliwiające wznowienie produkcji.  
Jeżeli przez dwa (2) kolejne lata nie otrzymano żadnych zamówień wymagających użycia jakiegokolwiek sprzętu lub 
materiałów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Sprzedający zwróci je Kupującemu na jego koszt., pod warunkiem 
złożenia pisemnego zawiadomienia z wyprzedzeniem trzydziestu (30) dni kalendarzowych.  

8.4. W przypadku, gdy oprzyrządowanie (wzory, formy, szablony, sprzęt do obróbki lub kontroli) jest dostarczane przez 
Kupującego, musi być wyraźnie opatrzone obowiązkowym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację materiału/sprzętu. 
Instrukcje dotyczące montażu lub użytkowania materiału/sprzętu muszą być dostarczone Sprzedającemu bezpłatnie. 

 
9. Ograniczona gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności 
9.1. Sprzedawca gwarantuje, że Towar będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych. Ograniczona gwarancja 

Sprzedawcy wyklucza uszkodzenia lub wady spowodowane: użyciem niezgodnie z  przeznaczeniem; brakiem odporności na 
korozję lub erozję powodowaną przez jakikolwiek środek korozyjny lub płyn; z powodu osadzania się ciał obcych; 
modyfikacje nie wykonane przez Sprzedawcę; niewłaściwą instalację lub obsługę niewłaściwą konserwację, zaniedbanie, 
niewłaściwe użycie, wypadek, wady lub awarie wynikające w jakikolwiek sposób z/lub bezpośrednio lub pośrednio braku 
odpowiedniego poinformowania Sprzedawcy przez Kupującego o wszystkich standardowych i specjalnych warunkach 
pracy, znanych Kupującemu, gdy Sprzedawca wytwarza Produkt do określonej czynności; lub normalne zużycie podczas 
normalnego użytkowania.  

9.2. Sprzedający nie udziela żadnych innych gwarancji w odniesieniu do towarów dostarczonych na podstawie niniejszych OWS 
i wyraźnie nie udziela wszelkich innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji przydatności handlowej 
i przydatności do określonego celu, wynikających z działania prawa lub w inny sposób.  

9.3. W przypadku wykrycia niezgodności wadliwy Towar musi zostać dostarczony do fabryki Sprzedającego, wraz z dowodami, 
że Towary zostały prawidłowo zainstalowane, konserwowane i obsługiwane zgodnie z instrukcjami Sprzedającego. 

9.4. Jeżeli Sprzedający stwierdzi, że jakiekolwiek zwrócone Towary są wadliwe ( ujawniają wady materiałowe lub wykonawcze), 
wówczas Sprzedający, według własnego uznania i na własny koszt, naprawi je lub dostarczy Produkty zastępcze.  



9.5. Sprzedający musi zostać powiadomiony na piśmie o jakiejkolwiek wadzie Towaru w ciągu dziesięciu (10) dni 
kalendarzowych od wykrycia, a wadliwy Towar musi zostać dostarczony w okresie gwarancyjnym określonym powyżej, 
opłacony z góry, do fabryki Sprzedającego, wraz z dowodami, że Towary zostały prawidłowo zainstalowane, konserwowane 
i obsługiwane zgodnie z instrukcjami Sprzedającego. Jeżeli Sprzedający stwierdzi, że jakiekolwiek zwrócone Towary nie są 
zgodne z warunkami gwarancji określonymi w niniejszym dokumencie, wówczas Sprzedający, według własnego uznania i 
na własny koszt, naprawi je lub dostarczy Towary zastępcze. 

9.6. Środki prawne Kupującego określone w niniejszym dokumencie są wyłączne, a całkowita odpowiedzialność Sprzedającego 
na podstawie niniejszej Umowy, czy to na podstawie Umowy sprzedaży, gwarancji, zaniedbania, odszkodowania, ścisłej 
odpowiedzialności lub w inny sposób, nie może przekroczyć ceny zakupu Towarów będących przyczyną takiego roszczenia 
z tytułu odpowiedzialności. 

9.7. W żadnym wypadku Sprzedający ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Kupującego, jego następców 
prawnych ani żadnego beneficjenta niniejszej Umowy Sprzedaży za szkody lub straty wynikowe, pośrednie, przypadkowe 
lub szczególne lub za jakiekolwiek opłaty wtórne lub odszkodowanie administracyjne lub karne, grzywny , kary, opłaty, 
wydatki i inne obciążenia wynikające z Umowy Sprzedaży lub jej naruszenia, czy to wynikające z utraty użytkowania, utraty 
produkcji, utraconych zysków lub przychodów, odsetek, utraty wartości firmy, przestoju w pracy, utraty wartości innych 
towarów, strata z powodu przestoju lub niedziałania, zwiększonych kosztów eksploatacyjnych lub roszczeń klientów 
Kupującego z tytułu przerwy w świadczeniu usług lub jakiegokolwiek innego rodzaju straty lub szkody ekonomicznej, 
niezależnie od tego, czy taka strata lub szkoda wynika z Umowy sprzedaży, gwarancji, zaniedbania , odszkodowania, 
odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób. 
 

10. Prawa osób trzecich 
10.1. Kupujący zwiąże kolejnych nabywców lub najemców Towarów warunkami Umowy sprzedaży w taki sposób, że wspomniane 

osoby trzecie nie będą miały innych praw wobec Sprzedającego niż Kupujący. 
10.2. Kupujący zobowiązuje się do powiadomienia osób trzecich o tym postanowieniu i czyni z tego warunek każdej Umowy 

Sprzedaży dotyczącej Towarów. W przypadku, gdy Sprzedający podlega jakimkolwiek roszczeniom, stratom, szkodom lub 
wydatkom (w tym honorariom adwokackim) w wyniku nieprzestrzegania przez Kupującego niniejszego paragrafu, Kupujący 
zwolni Sprzedającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich takich roszczeń, strat, szkód lub wydatków (w tym honoraria 
adwokackie). 
 

11. Informacje zastrzeżone i Poufność 
11.1. Wszystkie rysunki, modele, dokumenty, poufne zapisy, oprogramowanie i inne informacje dostarczone przez 

Sprzedającego, są dostarczane przy wyraźnym założeniu, że wszelkie prawa autorskie i prawa do wzorów są zastrzeżone 
dla Sprzedającego i że Kupujący, bez pisemnej zgody Sprzedającego, nie będzie udzielać, pożyczać, wystawiać lub 
sprzedawać takich rysunków, modeli, dokumentów, poufnych zapisów, oprogramowania komputerowego lub innych 
informacji lub ich wyciągów lub ich kopii lub wykorzystywać ich w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem działań związanych z 
Produktami, w odniesieniu do których zostały wydane.  

11.2. Kupujący uzna wszystkie informacje dostarczone przez Sprzedającego, które nie zostały wcześniej ujawnione publicznie 
przez Sprzedającego, za poufne i nie będzie kopiować ani ujawniać żadnych takich informacji żadnej innej osobie, ani 
wykorzystywać takich informacji do celów handlowych, ani też wykonywać kopii takich informacji bez pisemnej zgody 
Sprzedającego. 

11.3.  Kupujący nie ujawni żadnych informacji związanych z jakimkolwiek zamówieniem bez pisemnej zgody Sprzedającego. O ile 
strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, żadne informacje handlowe, finansowe lub techniczne ujawnione Sprzedającemu w 
jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek czasie przez Kupującego nie będą uznawane za tajne lub poufne, a Kupującemu nie 
przysługują w tym zakresie żadne prawa wobec Sprzedającego. 

11.4. W przypadku gdyby nastąpiło ujawnienie Informacji Zastrzeżonych i Poufnych niezgodnie z postanowieniami strona 
Umowy, która dopuściła się ujawnienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10.000,00 EUR netto za każdy 
przypadek ujawnienia. Nie będzie to ograniczać prawa Sprzedającego do dochodzenia odszkodowania  
uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody. 
 

12. Dokumentacja 
12.1. Sprzedający zastrzega sobie prawa własności i prawa autorskie do ilustracji, rysunków, obliczeń, projektów, instrukcji oraz 

innych dokumentów i projektów przesłanych niezależnie od Kupującego. 
12.2. Sporządzenie przez Sprzedawcę dokumentacji Produktu i przesłanie jej Kupującemu nie oznacza przeniesienia przez 

Sprzedawcę praw własności i praw autorskich do tych dokumentów, chyba że Strony podpiszą odrębną umowę, która 
określi warunki przeniesienia tych praw w formie pisemnej.  

12.3. Kopiowanie, powielanie lub udostępnianie dokumentacji osobom trzecim bez pisemnej zgody Sprzedającego jest 
zabronione pod groźbą odpowiedzialności cywilnej za poniesione szkody. 

12.4. Jakiekolwiek naruszenie przez Kupującego ww. postanowień dotyczących praw autorskich będzie wiązać się z obowiązkiem 
zapłaty Sprzedającemu kary umownej w wysokości 10.000 EUR. Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 
Sprzedającego odszkodowania za szkody i utracone korzyści z tytułu naruszenia praw autorskich na zasadach ogólnych. 
 
 
 



13. Wypowiedzenie/Anulowanie 
13.1. Anulowanie zamówienia raz złożonego lub zaakceptowanego przez Sprzedającego może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Sprzedającego. Jeżeli Kupujący, z ważnej przyczyny, chce wpłynąć na anulowanie przyjętego zamówienia, Sprzedawca 
zaakceptuje takie anulowanie na następujących zasadach:  

a. W przypadku wszystkich Towarów wykonanych na zamówienie: Kupujący zapłaci w całości cenę zakupu za 
wszystkie elementy skompletowane i gotowe do dostawy; Kupujący zapłaci procent ceny zakupu za przedmioty, 
które nie zostaną ukończone, równoważny procentowi wykonania; Kupujący pokryje w całości koszt wszystkich 
surowców, materiałów eksploatacyjnych, wykrojników, narzędzi, wzorów i osprzętu, koszty pracy oraz koszty 
administracyjne poniesione w związku z realizacją zamówienia oraz przejmie na własność wszystkie takie 
przedmioty i będzie odpowiedzialny za robociznę lub inne wydatki związane z dokumentacją poniesione w 
związku z tym.  

b. W przypadku wszystkich Towarów wyprodukowanych na magazyn: Kupujący zapłaci (i) wszystkie koszty i wydatki 
związane z umieszczeniem anulowanych Towarów w stanie nadającym się do sprzedaży (opłata za uzupełnienie 
zapasów), (ii) wszelkie koszty frachtu wychodzącego i przychodzącego poniesione przez Sprzedającego w związku 
z dostawą i zwrotem takich Towarów, jeśli dotyczy, oraz (iii) wszystkie uzasadnione i niezbędne wydatki 
poniesione przez Sprzedającego bezpośrednio związane z realizacją zamówienia do dnia anulowania.   

13.2. Faktury pokrywające te koszty będą wymagalne i płatne niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Sprzedawcę anulowania 
zamówienia. 
 

14. Siła Wyższa 
14.1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienia w dostawie lub produkcji spowodowane 

przyczynami pozostającymi poza uzasadnioną kontrolą Sprzedającego, w tym między innymi: pandemią, strajkami, 
spowolnieniami pracy, lockdownem, pożarami, powodziami, zamieszkami, kradzieżami, wypadkami, embargiem, 
ograniczeniami importowymi lub eksportowymi, wojną lub innym wybuchem działań wojennych, działalnością 
terrorystyczną, sabotażem, zamieszkami, powstaniem, nieposłuszeństwem lub niepokojem obywatelskim, zdarzeniami 
losowymi, działaniami wroga publicznego, wyjątkowo trudnymi warunkami pogodowymi, niemożnością uzyskania miejsca 
na żeglugę, awariami maszyn, opóźnieniami przewoźników, przerwy lub awarie transportu, mediów, komputerów lub 
komunikacji, opóźnieniem w uzyskaniu lub niemożnością uzyskania wystarczającej siły roboczej, materiałów, dostaw lub 
usług, a także wszelkimi działaniami podejmowanymi przez prawo lub przepisy jakiegokolwiek rządu, quasi-rządowego lub 
ponadnarodowego organu lub agencji.  

14.2. W przypadku takiego opóźnienia (1) termin wykonania zostanie odpowiednio przedłużony, (2) Sprzedający i Kupujący 
podejmą odpowiednie kroki w celu aktualizacji harmonogramu określonego w Umowie Sprzedaży. Jeżeli zdarzenie Siły 
Wyższej spowoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży, Kupujący zwróci Sprzedającemu stosowne koszty określone w ust. 13 
powyżej. 
 

15. Postanowienia końcowe 
15.1. Wszelkie spory wynikające z realizacji umów związanych Ogólnymi Warunkami Sprzedaży będą rozstrzygane polubownie. 

W przypadku, gdy Strony nie rozstrzygną polubownie sporów wynikających z niniejszej Umowy, spory rozstrzygane będą 
przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy i będą podlegać wyłącznie prawu polskiemu.  
 

16. Zgodność z prawem 
16.1. Kupujący zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących federalnych, stanowych, lokalnych i zagranicznych praw, 

statutów, rozporządzeń, przepisów, zasad lub nakazów lub innych wymogów wszelkich agencji rządowych, regulacyjnych 
lub administracyjnej lub organu lub sądu lub innego trybunału, któremu Kupujący może podlegać jako w wyniku działań 
przewidzianych niniejszym OWS. 

17. Drukarki, błędy stenograficzne i pisarskie 
17.1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie popełnione w jakichkolwiek jego publikacjach i innych 

formach druków oraz za błędy stenograficzne, pisarskie. Wszystkie takie błędy podlegają korekcie. 


