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O G Ó L N E  W A R U N K I  S P R Z E D A Ż Y ,  D O S T A W  I  P Ł A T N O Ś C I  

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Poniższe Warunki Sprzedaży Dostaw i Płatności (dalej OWSDiP) określają zasady zawierania umów 

sprzedaży towarów i usług, których Sprzedawcą jest Zelgraf Jacek Lampart.  

1.2. OWSDiP są kompletnym uregulowaniem i wyłączają konieczność stosowania innych postanowień 

umownych. 

1.3. Przedmiotowe warunki mają zastosowanie dla wszystkich przyszłych zamówień, umów oraz dostaw 

realizowanych przez Sprzedającego na rzecz Zamawiającego. 

1.4. Postanowienia zawarte w OWSDiP mogą być zmienione wyłącznie w formie pisemnej Umowy, 

uzgodnionej  i potwierdzonej przez strony pod rygorem jej nieważności.  

1.5. Ustalenia w formie odrębnej umowy sprzedaży mają pierwszeństwo przed OWSDiP wyłącznie  

w zakresie uregulowanym w sposób odmienny. 

2. Ceny i okres ważności ofert 

2.1. Cena sprzedaży towarów i usług jest każdorazowo zawarta w Ofercie. 

2.2. Oferty handlowe są ważne przez 60 dni od daty ich wystawienia, jeżeli z Oferty nie wynika inaczej. 

3. Przyjęcie zamówienia 

3.1. Podstawą przyjęcia zamówienia jest pisemne złożenie zamówienia przez Zamawiającego w odpowiedzi 

na Ofertę i zawierające numer tej Oferty. 

3.2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją OWSDiP. 

3.3. W przypadku anulowania zamówienia przez Zamawiającego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do 

obciążenia Zamawiającego poniesionymi kosztami, powstałymi do daty anulowania w oparciu  

o dostarczony przez Sprzedającego kosztorys wykonanych prac. 

3.4. Wszystkie ustalenia uzupełniające do Oferty mogą być zawarte wyłącznie w formie pisemnej, 

uzgodnionej  i potwierdzonej przez strony pod rygorem ich nieważności.  

3.5. W przypadku gdy nowe okoliczności lub ustalenia wymagają wprowadzenia zmian w Ofercie, 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen zawartych w Ofercie. 

4. Warunki płatności 

4.1. Terminy oraz warunki płatności są uzgadniane indywidualnie dla każdego Projektu i stanowią integralną 

część Oferty. 

4.2. Faktura końcowa jest wystawiana najpóźniej w ciągu 30 dni od chwili dostarczenia towaru do 

Zamawiającego. 

4.3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności powiększonych o podatek od towarów i usług  

w terminie wskazanym na fakturach wystawionych przez Sprzedającego zgodnie z harmonogramem 

płatności zawartym w Ofercie. 

4.4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego lub 

dzień potwierdzenia przyjęcia płatności gotówką. 
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4.5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego na którymkolwiek Etapie, 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zawartych umów, włączając wydanie 

towaru i wykonie usług do czasu zapłaty przez Zamawiającego należności wraz z odsetkami 

ustawowymi. 

5. Dostawy 

5.1. Warunki dostaw są uzgadniane indywidualnie dla każdego Projektu i stanowią integralną część Oferty.  

5.2. Rodzaj transportu oraz wybór przewoźnika jest ustalany przez Sprzedającego. 

5.3. Sprzedający nie odpowiada za szkody wynikające z roszczeń Zamawiającego powstałe w wyniku 

błędów lub opóźnień w dostawie i będących wynikiem błędu przewoźnika. 

6. Prawo własności 

6.1. Prawo własności do towaru przysługuje Sprzedającemu do chwili otrzymania i zaksięgowania na 

rachunku bankowym Sprzedającego pełnej należności za całość Projektu. 

6.2. Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty towaru przechodzi w chwili dostawy na Zamawiającego. Od 

tego momentu przechowywanie i ubezpieczenie odbywa się na koszt i ryzyko Zamawiającego.  

7. Gwarancja producenta 

7.1. Sprzedający udziela gwarancji na okres 12-miesięcy licząc od daty wystawienia końcowej faktury. 

7.2. Zamawiający traci prawo do roszczeń gwarancyjnych w przypadku nieuprawnionych modyfikacji, 

nieodpowiedniego montażu, nieodpowiedniej eksploatacji, przekroczenia możliwości technicznych 

urządzenia. 

7.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie się towaru, będące następstwem jego 

prawidłowej eksploatacji. 

8. Zapisy końcowe 

8.1. Akceptując niniejsze OWSDiP Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 

przez Sprzedającego w celach związanych z zamówieniem. 

8.2. Zamawiający nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku 

kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową. 

8.3. Prawem właściwym dla OWSDiP jest prawo polskie. 

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWSDiP mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

8.5. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych 

postanowień OWSDiP. 

8.6. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem 

umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy 

właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego. 

 

Rzeszów, dn. 14/02/2020 


