
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 
  
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostawy ("Warunki") 
regulują umowę kupna i sprzedaży między Sprzedawcą a 
Kupującym. Niniejsze Warunki zastępują wszelkie niezgodne z 
nimi postanowienia każdej propozycji sprzedaży, zamówienia 
zakupu lub innej umowy między Sprzedawcą a Kupującym, z 
wyjątkiem sytuacji gdy Strony na piśmie postanowiły inaczej. 
Niniejsze Warunki mają pierwszeństwo przed ogólnymi 
warunkami umów sprzedaży/zakupu stosowanymi przez 
Kupującego. Kupujący oświadcza, że zaakceptował niniejsze 
Warunki po złożeniu zamówienia do Sprzedawcy. 
 
1. Definicje: 
Poniższe słowa użyte w niniejszym dokumencie mają 
następujące znaczenie, chyba że kontekst wymaga inaczej: 
"Własność intelektualna" oznacza prawa własności 
intelektualnej, w tym, wszystkie patenty, zarejestrowane wzory, 
prawa autorskie, prawa do baz danych, prawa do wzorów, chipy 
półprzewodnikowe, prawa do topografii, znaki towarowe, znaki 
usługowe, tajemnice handlowe, informacje poufne i prawa do 
nieopatentowanej wiedzy specjalistycznej; 
"Cena" oznacza cenę Produktów określoną w Potwierdzeniu 
zamówienia sprzedaży; 
"Produkty" oznaczają towar dostarczony przez Spółkę 
określony w Potwierdzeniu zamówienia sprzedaży; 
"Potwierdzenie sprzedaży" oznacza umowę sprzedaży lub 
potwierdzenie wystawione przez Sprzedawcę i zaakceptowane 
przez Kupującego w związku z dostawą Produktów do 
Kupującego. 
 
2. Zamówienia 
a) Oferty, wyceny i informacje o cenach nie są wiążące dla 
Sprzedającego, chyba że uzgodniono to na piśmie. 
b) Wszystkie zamówienia i zapytania Kupującego wymagają 
akceptacji Sprzedawcy, która zostanie przekazana Kupującemu 
w formie pisemnej lub e-mail wraz z podaniem ostatecznej ceny 
i warunków sprzedaży. Treść potwierdzenia złożona przez 
Sprzedającego zastępuje wszelkie inne zamówienia i są wiążące 
dla Kupującego. 
c) Ceny nie obejmują ceł, kosztów i podatków, które mogą mieć 
zastosowanie do każdej transakcji i za które wyłączną 
odpowiedzialność ponosi Kupujący. Kupujący zwolni 
Sprzedającego z odpowiedzialności za jakiekolwiek należności 
dla osób trzecich w tym należności publicznoprawne. 
 
3. Zapłata ceny 
a) Warunki płatności są określone w Potwierdzeniu sprzedaży. 
b) Płatność przelewem bankowym uważa się za dokonaną w 
momencie uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
c) Kupujący nie jest uprawniony do jakiegokolwiek potrącenia, 
zatrzymania lub odliczenia z ceny sprzedaży. 
d) Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki od wszelkich kwot 
niewypłaconych w terminie zapadalności, począwszy od terminu 
płatności aż do pełnej zapłaty, w wysokości 2% miesięcznie lub 
24% rocznie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszystkie 
koszty i wydatki Sprzedawcy, w tym koszty obsługi prawnej, za 
ściąganie zaległych należności i wynikające z nich szkody, a 
także za egzekwowanie jakichkolwiek praw i środków 
przysługujących Sprzedawcy na mocy niniejszych Warunków. 
e) Jeśli Sprzedawca uzna, że zdolność Kupującego do 
wywiązania się ze swoich zobowiązań płatniczych uległa 
zmniejszeniu lub grozi niewypłacalnością , lub jeśli Kupujący 
nie dotrzyma warunków płatności, Sprzedawca może zażądać 
zaliczki i / lub może zawiesić dostawę lub anulować wszelkie 
istniejące zamówienia lub pozostałe saldo, bez uszczerbku dla 
jakichkolwiek innych praw i regresów. W przypadku anulowania 
zamówienia wszystkie zaległe zobowiązania Kupującego stają 
się natychmiast wymagalne. 

f) Sprzedawca może dokonać zapłaty w formie pieniężnej w 
stosunku do wszelkich zobowiązań wobec Kupującego, 
niezależnie od jakichkolwiek oświadczeń lub innych wskazań 
Kupującego. 
 
4. Zabezpieczenie zapłaty ceny  
a) Jeśli jakakolwiek część ceny sprzedaży Produktów będzie 
płacona w ratach lub po dostawie Produktów, wówczas 
Kupujący udziela Sprzedającemu zastawu na Produktach lub na 
wszelkich należnościach należnych Kupującemu w wyniku 
dalszej sprzedaży Produktów, do momentu otrzymania pełnej 
zapłaty za Produkty przez Sprzedawcę i do czasu wykonania 
przez Kupującego wszystkich innych zobowiązań wobec 
Sprzedawcy. 
b) Kupujący upoważnia Sprzedawcę i zgadza się aby podjął on 
wszelkie niezbędne kroki w celu ustanowienia i egzekucji 
zabezpieczeń w stosunku do Produktów. Kupujący niniejszym 
udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa do uzyskania wszelkich 
dokumentów niezbędnych do ustanowienia i egzekucji 
wspomnianych zabezpieczeń. 
 
5. Dostawa 
a) Produkty są dostarczane zgodnie z warunkami przewozu 
określonymi w Potwierdzeniu sprzedaży.  
b) Dostawa Produktów nie obejmuje użycia specjalnych 
środków zabezpieczenia lub opakowania Produktów. 
c) Jeżeli transport leży po stronie Kupującego dostawa zostanie 
uznana za kompletną po załadunku na środek transportu.  
Wszelkie ryzyko utraty, zniszczenia i uszkodzenia Produktów 
przejdzie na Kupującego po załadowaniu Produktów na środek 
transportu przewoźnika w obiekcie Sprzedawcy. Kupujący 
zobowiązuje się zwolnić Sprzedającego od wszelkich roszczeń 
związanych z transportem Produktów, w tym kosztów przewozu, 
szkód wyrządzonych przez przewoźnika oraz opłat i kosztów 
postępowań sądowych i kosztów zastępstwa procesowego. 
Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania jeżeli Produkty do 
Kupującego dostarcza Sprzedawca. 
d) Kupujący na własny koszt ubezpieczy Produkty trakcie 
transportu u uznanych ubezpieczycieli,  do wysokości 
niezapłaconej ceny sprzedaży. Ubezpieczenie winno trwać do 
czasu pełnej zapłaty ceny sprzedaży. W przypadku utraty 
Produktów, Kupujący zobowiązuje się wskazać Sprzedającego 
jako uprawnionego do odbioru odszkodowania, ale do kwoty nie 
przekraczającej niezapłaconej ceny sprzedaży na rzecz 
Sprzedającego. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania 
jeżeli Produkty do Kupującego dostarcza Sprzedawca. 
e) W sytuacji gdy Sprzedający obowiązany jest do dostarczenia 
Produktów Kupującemu strony związane są terminami dostawy 
określonymi w umowie sprzedaży. Sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialności za (i) opóźnienia lub (ii) niewykonanie 
zobowiązania z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku 
wystąpienia siły wyższej Sprzedawca może wydłużyć czas 
dostawy lub anulować realizację zamówienia w całości lub w 
części. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody lub utratę zysków wynikającą z opóźnienia 
w dostawie. 
f) Jeżeli dostawa opóźni się z przyczyn leżących po stronie 
Kupującego, np. Kupujący (i) nie dostarczy niezbędnych 
informacji lub dokumentacji, (ii) nie wywiązuje się z 
zobowiązań płatniczych lub (iii) nie przyjmie dostawy, 
Sprzedawca może według własnego uznania przedłużyć termin 
dostawy lub odwołać złożone przez Kupującego zamówienia. W 
takich okolicznościach Kupujący pozostanie odpowiedzialny za 
wszystkie koszty i szkody poniesione przez Sprzedawcę.  
g) W żadnym przypadku przewoźnik Produktów nie może być 
traktowany jako agent Sprzedawcy, a Kupujący powinien 
wywiązać się ze wszystkich zobowiązań wobec przewoźnika. 
 
6. Kontrola Produktów 



a) Kupujący dokona wszystkich kontroli lub testów Produktów, 
nie później niż czternaście dni od dostawy, po którym to czasie 
Strony przejmują, że  Kupujący przyjął Produkty bez zastrzeżeń, 
chyba że przed upływem tego terminu Sprzedawca otrzymał 
zawiadomienie o odmowie ich przyjęcia ze wskazaniem 
zastrzeżeń do Produktów. 
b) Powyższe postanowienie ma również zastosowanie do 
wszystkich danych, informacji i dokumentów, które Sprzedawca 
wyśle Kupującemu wraz z Produktami. 
c) Wszelkie niezgodności w ilości zamówionych i dostarczonych 
Produktów muszą zostać zgłoszone Sprzedawcy natychmiast po 
otrzymaniu dostawy. Niezgodność musi zostać odnotowana na 
dokumencie WZ i podpisana przez kierowcę dostarczającego 
towar. 
d) Na zgłoszenie reklamacji dotyczącej jakości Produktów 
Kupujący ma 14 dni od daty wystawienia faktury przez 
Sprzedającego. Po tym czasie reklamacja jest bezzasadna.  
e) Sprzedający ma 30 dni na odpowiedź na zasadną reklamację. 
 
7. Ograniczenie odpowiedzialności 
a) W przypadku zgodności Produktów ze specyfikacją, 
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za 
wady produktów wobec Kupującego. 
b) W przypadku, gdy Produkty nie będą zgodne ze specyfikacją, 
Kupujący poinformuje Sprzedawcę o wadzie w ciągu czternastu 
dni od wykrycia takiej niezgodności. Sprzedawca rozpoznaje 
wyłącznie zastrzeżenia dotyczące cech Produktów wskazanych 
w specyfikacji dostarczonej przez Sprzedającego. Inne 
zastrzeżenia są bezzasadne. W przypadku uznania reklamacji 
Sprzedawca może wymienić Produkty na zgodne ze specyfikacją 
na własny koszt lub obniżyć cenę za sprzedane Produkty, 
według własnego uznania. Odpowiedzialność Sprzedającego za 
wszystkie roszczenia ograniczona jest do ceny sprzedaży 
należnej mu od Kupującego za dostarczone Produkty. Inne 
uprawnienia Kupującego są wyłączone, w tym wszelkie prawo 
do odstąpienia od umowy sprzedaży. Sprzedający nie udziela 
żadnych gwarancji odnoszących Produktów, wyraźnych lub 
dorozumianych. 
c) Z zastrzeżeniem dokumentów załączonych do Potwierdzenia 
sprzedaży Sprzedawca nie gwarantuje poprawności 
jakichkolwiek danych lub informacji zawartych w pisemnej 
dokumentacji, takich jak broszury, oferty i próbki lub informacje 
udzielone ustnie. 
d) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
pośrednie, w tym między innymi, koszty przerw w działalności, 
koszy wycofania produktów z runku, utratę zysków lub 
dochodów, koszty promocji lub koszty produkcji, koszty utraty 
klientów, nawet jeśli Sprzedawca został poinformowany o 
możliwości wystąpienia takich szkód.  Roszczenia Kupującego 
wobec Sprzedającego z jakiegokolwiek tytułu nie mogą 
przekroczyć ceny sprzedaży za Produkty. Sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zaś Kupujący zwolni Sprzedawcę od 
wszelkich roszczeń wynikających z tytułu jakiegokolwiek 
przetworzenia Produktów lub połączenia Produktów z innymi 
produktami. 
 
8. Kontrola eksportu / wykorzystanie produktów 
Kupujący jest odpowiedzialny za dostarczenie wszelkiej 
dokumentacji i zezwoleń wymaganych dla Produktów. W 
przypadku eksportu Produktów poza terytorium UE, Sprzedawca 
nie składa żadnych zapewnień odnośnie Produktów. 
 
9. Odpowiedzialność za produkt 
a) Kupujący wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że znany jest 
mu charakter Produktów, w tym wszelkie potencjalne 
niebezpieczeństw lub ryzyka związane z Produktami. Kupujący 
przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje, ostrzeżenia i 
uwagi dotyczące Produktów są wystarczające do pełnego 
zrozumienia zagrożeń i ryzyk związanych z Produktami oraz 
podjęcia odpowiednich działań w celu przekazania informacji o 

takich zagrożenia po sprzedaży Produktów. Kupujący 
zobowiązuje się do nałożenia tego samego obowiązku 
informacyjnego na swoich kontrahentów, w celu zapewnienia, że 
takie informacje są przekazywane każdemu z nabywców 
Produktów. 
b) Nieprzestrzeganie powyższego obowiązku pociąga za sobą 
pełną i całkowitą odpowiedzialność Kupującego za wszelkie 
straty i szkody, które mogą wyniknąć bezpośrednio lub 
pośrednio z zagrożenia stworzonego przez Produkty. Kupujący 
zobowiązuje się chronić i zwolnić Sprzedawcę z wszelkich 
roszczeń, działań i postępowań prawnych, które mogą zostać 
wszczęte przeciwko Sprzedawcy z powodu zagrożenia 
wywołanego Produktami. 
 
10. Prawa własności intelektualnej  
a) Kupujący niniejszym wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że 
Sprzedawca jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw, 
tytułów do dokumentacji związanej z Produktami oraz 
uprawnionym do wszelkich praw autorskich, tajemnic 
handlowych, patentów, znaków towarowych i wszelkich innych 
praw własności intelektualnej lub przemysłowej, niezależnie od 
ich rejestracji we właściwych organach, połączonych w 
jakikolwiek sposób z Produktami. 
b) Kupujący nie będzie podejmował żadnych czynności 
powodującej naruszenie  praw własności intelektualnej lub 
przemysłowej przysługujących Sprzedającemu i związanych w 
jakikolwiek sposób z Produktami. 
c) Kupujący nie może wykorzystywać w jakikolwiek sposób 
podobieństwa, wizerunku, logo, znaków handlowych ani innych 
praw własności intelektualnej Sprzedawcy, bez wyraźnej 
pisemnej zgody Sprzedawcy. 
 
11. Poufność 
Kupujący zachowa w poufności wszelkie  informacje i 
dokumenty związane ze sprzedażą Produktów Kupującemu i nie 
będzie ich bezpośrednio lub pośrednio ujawniać stronom 
trzecim. Nadto Kupujący zobowiązuje się, że nie ujawni osobom 
trzecim dokumentów i informacji związanych ze sprzedażą 
Produktów w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej 
zgody Sprzedającego. Kupujący zobowiązuje się dołożyć 
należytej staranności, aby chronić informacje poufne. 
 
12. Siła wyższa 
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub 
niewykonanie któregoś z zobowiązań wynikających z umowy 
sprzedaży, przypadku nieprzewidzianych przyczyn 
pozostających poza jego kontrolą. 
 
13. Obowiązywanie Warunków. 
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych 
Warunków lub jakiejkolwiek ich części zostanie uznane za 
nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do 
wyegzekwowania, pozostała część niniejszych Warunków 
pozostanie ważna i wykonalna. 
 
14. Obowiązujące prawo i jurysdykcja 
Potwierdzenie sprzedaży i niniejsze Warunki podlegają 
przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej i są interpretowane 
zgodnie z tymi przepisami. Sprzedający i Kupujący 
nieodwołalnie uznają wyłączną jurysdykcję sądów 
Rzeczypospolitej Polskiej właściwych dla siedziby 
Sprzedającego. Niniejszy zapis dotyczy  wszelkich roszczeń 
związanych z Potwierdzeniem Sprzedaży oraz Warunkami. 
 
15. Powiadomienia 
Wszelkie powyższe powiadomienia należy przekazać 
Sprzedawcy na piśmie jego siedziby lub w formie e-mail na 
adres biuro@diaspolis.pl, w celu zachowania terminów 
określonych niniejszymi Warunkami. 
 


