
WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW CONPROD 

 

§ 1  Postanowienia ogólne 

 

Ogólne warunki sprzedaży stosuje się do umów sprzedaży 

zawartych przez CONPROD Maciej Błach, zwanym dalej 

Sprzedającym, z kontrahentami (zwanymi dalej Kupującymi) z 

siedzibą/ miejscem zamieszkania na obszarze rynku jednolitego 

zgodnie ze stosownymi przepisami UE.  

 

§ 2 Zawarcie umowy  

 

1. Oferty Sprzedającego są niezobowiązujące i niewiążące, o 

ile nic innego w danym przypadku nie uzgodniono. 

 

2. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez 

Kupującego pisemnego zamówienia i jego przyjęcia przez 

Sprzedającego (zamówienie Kupującego może być 

złożone na informacji Sprzedającego o dostępnych 

towarach, cenie i warunkach dostawy towaru). 

Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie 

przesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia 

przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego za 

pośrednictwem: a) listu poleconego b) telefaksu c) 

korespondencji elektronicznej. Powyższy zapis nie 

dotyczy sytuacji, w której Sprzedający przystąpił do 

realizacji zamówienia Kupującego bez stosownego 

potwierdzenia  

 

 

3. Opis przedmiotu dostawy (np. waga, masa, wartość 

użytkowa, wytrzymałość, tolerancja i dane techniczne) 

jak również interpretacja tego przedmiotu (np. ilustracje i 

znaki) są tylko w przybliżeniu miarodajne, o ile wymagane 

jest dokładne określenie zgodności przedmiotu dostawy 

zgodnie z celem umownym. Dopuszczalne są przyjęte w 

obrocie handlowym odstępstwa, które następują na 

podstawie przepisów prawnych lub przedstawiają 

techniczne ulepszenia 

 

 

§ 3. Zastosowanie  

 

1. Wszelkie umowy, porozumienia lub uzgodnienia 

dodatkowe, w szczególności przewidujące rozwiązania 

odmienne od przyjętych w niniejszych Warunkach 

Sprzedaży, które nie zostaną zawarte na piśmie, strony 

potwierdzą na piśmie dla celów dowodowych. 

 

2. Niniejsze OWS są integralną częścią każdej oferty, 

cennika i umowy współpracy lub umowy na dostawy, a 

podjęcie współpracy w zakresie dostaw stanowi 

równocześnie akceptację OWS. 

 

§ 4 Warunki dostawy  

 

1. Sprzedający jest uprawniony do realizacji częściowych 

dostaw lub częściowych świadczeń, o ile nie narusza to 

uzasadnionego interesu Kupującego.  

 

2. W przypadku zamówienia mniejszych ilości towaru, 

Sprzedający jest uprawniony do dostosowania wielkości 

zaokrąglając wielkość zamówienia w górę do najmniejszej 

stosowanej u Kupującego jednostki opakowania, o ile nie 

naruszy to uzasadnionego interesu Kupującego.   

 

3. Powyższe ma zastosowanie także do dostaw częściowych, 

w przypadku uzgodnienia przez strony takiego trybu 

dostaw. 

 

4. Sprzedający podejmuje się realizacji dostawy na 

podstawie złożonego przez Kupującego zamówienia.  

 

5. Dostarczenie towarów do wskazanego przez Kupującego 

miejsca, o ile strony nie uzgodnią inaczej, następuje na 

koszt Kupującego według ustalonych wspólnie zasad 

spedycji. Sprzedający wedle własnego wyboru zleci 

profesjonalnemu podmiotowi transport towarów do 

wskazanego przez Kupującego miejsca. Sprzedający nie 

ubezpiecza transportów towarów wykonywanych przez 

firmę spedycyjną. 

 

6. Wszelkie terminy dostawy, które strony wyraźnie nie 

ustaliły, są jedynie terminami orientacyjnymi, które mogą 

być zmienione. Początek terminu dostawy biegnie od 

daty wyjaśnienia wszystkich kwestii technicznych, 

pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez 

Sprzedającego i dopełnieniu przez Kupującego wszelkich 

ustalonych obowiązków.  

 

7. Kupujący ma obowiązek dokładnego sprawdzenia 

towarów z chwilą ich dostarczenia. Kupujący 

zobowiązany jest natychmiast powiadomić Sprzedającego 

od dostawy o uszkodzeniach lub brakach ilościowych 

towarów. W przypadku gdy Kupujący nie otrzyma 

towarów w uzgodnionym terminie dostawy, zobowiązany 

jest on powiadomić Sprzedającego w ciągu 48 godzin od 

uzgodnionego terminu dostawy. 

 

8. Po realizacji dostawy na rzecz Kupującego, Sprzedający 

może odebrać od Kupującego jedynie europalety. 

Kupujący zobowiązany jest do utylizacji na własny koszt 

opakowania towaru. 

 

§ 5  Cena i warunki płatności 

 

1. Podstawą ustalenia ceny jest oferta Sprzedającego lub 

umowa, przy czym walutą umowy i płatności jest Polski 

Zloty (PLN) lub Euro. Miejscem płatności jest siedziba 

Sprzedającego.  

2. Cenę towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia 

obowiązujące w dniu pisemnego potwierdzenia 

zamówienia. W przypadku, gdy ustalony termin dostawy 

towaru na rzecz Kupującego jest dłuższy niż 1 miesiąc od 

daty zawarcia umowy, strony dopuszczają możliwość 

zmiany ustalonej ceny, jeżeli w tym okresie doszło do 

wzrostu lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 

takich jak np. zmiany ceny materiałów lub surowców. 

Sprzedający zobowiązany jest przedstawić Kupującemu 

wykaz dodatkowych kosztów.   

 

3. W przypadku braku odrębnych ustaleń, płatność za 

zamówione towary następuje w formie przedpłaty 

 

4. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towary 

wyłącznie, jeśli Kupujący dokonał należnej zapłaty 



wszelkich kwot, jakie zobowiązany jest zapłacić 

Sprzedającemu w dniu dostawy z tytułu umowy lub innej 

umowy ze Sprzedającym. Sprzedający ma ponadto prawo 

zawiesić dostawę towarów jeśli Kupujący dopuścił się 

zwłoki w płatności, przy czym nie ma to wpływu na inne 

prawa Sprzedającego wynikające z umowy lub innej 

umowy z Kupującym. Sprzedający nie jest obowiązany do 

wznowienia dostaw, dopóki Kupujący nie dokona 

płatności wszelkich zaległych należności.  

 

§ 6  Przejście ryzyka i własności 

 

1. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do chwili 

zapłaty przez Kupującego całej ceny zakupu i wyrównania 

przez niego wszystkich pozostałych roszczeń 

wynikających ze stosunku handlowego. Jeżeli towar 

zostanie przerobiony lub przetworzony przez Kupującego 

zastrzeżenie własności rozciąga się na całą nową rzecz. 

Kupujący staje się współwłaścicielem nowo powstałej 

rzeczy w takiej części, która odpowiada stosunkowi 

wartości jego towaru do wartości towaru dostarczonego 

przez Sprzedającego. 

 

2. Kupujący nie jest upoważniony do przeniesienia 

zabezpieczenia i zastawu towaru. Kupujący jest 

zobowiązany poinformować niezwłocznie Sprzedającego, 

jeżeli powstaną jakiekolwiek zagrożenia w stosunku do 

zastrzeżonej własności. Dotyczy to w szczególności 

udostępniania towaru osobom trzecim i działań władz 

publicznych 

 

3. Niezależnie od wyżej wymienionych klauzul, przejście 

ryzyka ze Sprzedającego na Kupującego, w tym ryzyka 

utraty lub uszkodzenia towaru, następuje z chwilą 

przygotowania przedmiotu sprzedaży do wysyłki.  

 

§ 7 Odpowiedzialność Sprzedającego i wyłączenie rękojmi 

 

1. Sprzedający zwolniony jest z obowiązku dostarczenia 

towarów w pierwotnym terminie dostawy i może 

przesunąć termin dostawy, jeśli wystąpią zdarzenia 

pozostające poza kontrolą Sprzedającego (siła wyższa), 

uniemożliwiające mu wykonanie umowy. Sprzedający 

może odstąpić od umowy, jeśli takie zdarzenie 

uniemożliwiają Sprzedającemu wykonanie umowy.  

 

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność jedynie za 

rzeczywistą stratę Kupującego, która powstała z winy 

umyślnej lub rażącego niedbalstwa Sprzedającego. W 

pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedającego 

jest wyłączona. 

 

3. Strony zgodnie postanawiają, iż wyłączają prawo 

skorzystania przez Kupującego z uprawnień z tytułu 

rękojmi. Wyłączenie rękojmi nie ma zastosowania w 

przypadku gdy stroną umowy jest Konsument - w takim 

przypadku  niniejsze postanowienia ogólnych warunków 

sprzedaży mają zastosowanie tylko wówczas, gdy nie 

narusza to praw konsumentów określonych we 

właściwych przepisach prawa, w tym szczególności w 

kodeksie cywilnym oraz ustawie z dnia 27.07.2002 r. o 

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o 

zmianie KC [Dz. Ust. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176].  

 

§ 8. Prawo właściwe  

Zasady i Warunki Sprzedaży podlegają prawu polskiemu oraz 

wyłącznie polskim sądom powszechnym. Sądem właściwym do 

rozstrzygania ewentualnych sporów jest Sąd właściwy dla 

siedziby Sprzedającego. 

 

§ 9 Postanowienia końcowe  

Ogólne warunki sprzedaży firmy CONPROD Maciej Błach 

znajdują się w na stronie internetowej http://www.conprod.pl/. 


