
 

                    
 

 
 

OGÓLNE WARUNKI UMÓW „POL-OSTEG” SPÓŁKI Z O.O. 

 

ZAWIERANIE UMÓW, POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsze Ogólne Warunki  Umów (zwane dalej „Warunkami”) stanowią standardowe warunki  umów realizowanych 

przez spółkę „POL-OSTEG” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zwaną dalej „Sprzedawcą”. Niniejsze Warunki 

obowiązują w relacjach handlowych z klientami będącymi przedsiębiorcami (w dalszej części „Zamawiający”).  

 

2. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży i dostawy towarów i usług zawieranych przez 

„POL-OSTEG” (w dalszej części „Umowa”)  . 

 

3. Ogólne Warunki obowiązują strony w pełnym zakresie, chyba że co innego wynika ze zgodnej woli stron, wyrażonej w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

II. ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem sprzedaży są oferowane przez Sprzedawcę kontenery, w tym kontenery do systemów hakowych, bramowych, 

do pras, stacjonarne , kontenery do transportu koleją oraz części do kontenerów. 

 

2.  Kontenery są wykonywane i dostarczane na zamówienie po zawarciu umowy między Zamawiającym a Sprzedawcą. 

Niektóre modele mogą być dostępne od ręki. 

  

3. Zamówienie może być złożone  pisemnie albo w formie  dokumentowej drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 

info@pol-osteg.pl  lub faxem na numer (+48) 52 372 41 75  albo telefonicznie na numer (+48) 52 347 77 11. 

Zamówienie powinno w szczególności określać ilość zamawianego towaru wraz z jego opisem technicznym oraz 

specyfikacją, sposób dostawy oraz dane Zamawiającego, jego pełną nazwę, adres, numer NIP i numer KRS jeżeli jest 

wpisany do rejestru.   

 
4.  Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca składa Ofertę zawarcia umowy obejmującą przedmiot, cenę, żądaną zaliczkę i 

termin jej płatności oraz termin i sposób dostawy, a także ewentualny koszt dostawy oraz dołącza do oferty tekst niniejszych 

Warunków. Oferta Sprzedawcy składana jest w formie pisemnej albo w formie  dokumentowej drogą elektroniczną   lub 

faxem.  

  

5. Zawarcie umowy następuje na podstawie Oświadczenia o przyjęciu Oferty Sprzedawcy przez Zamawiającego, o której 

mowa w punkcie II. 4.  Oświadczenie o przyjęciu oferty przez Zamawiającego winno być złożone  pisemnie albo w formie  

dokumentowej drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej ...... lub faxem na numer i     być podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentacji Zamawiającego lub przez uprawnionych pełnomocników Zamawiającego. 

 

6. Dostawa realizowana jest zgodnie ze sposobem dostawy  uzgodnionym w umowie: albo przez wydanie towaru  w zakładzie  

Sprzedawcy w Bydgoszczy ul. Filtrowa 25 lub w innych oddziałach firmy (w Koronowie lub Dobrzanach) albo  przez 

wysłanie towaru firmą przewozową na koszt i ryzyko Zamawiającego pod wskazany przez niego w zamówieniu adres. W 

tym ostatnim przypadku koszt dostawy będzie doliczony na fakturze do ceny towaru. 

 

7. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia spowodowane brakiem umówionych dokumentów, niewyjaśnieniem między 

stronami wszystkich kwestii spornych, a także za opóźnienia spowodowane przez poddostawcę lub przewoźnika. 

 

9. W przypadku jeżeli Sprzedawca  nie będzie w stanie wykonać dostawy w umówionym terminie poinformuje 

Zamawiającego o tym fakcie. Sprzedawca jest zobowiązany wyznaczyć nowy, dodatkowy termin dla wykonania umowy.  

 

10. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy względem Zamawiającego za niewykonanie zobowiązania w terminie 

jest wyłączona jeżeli dostawa została wykonana w dodatkowo wyznaczonym terminie. 
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11. Niedokonanie przez Zamawiającego odbioru towaru z zakładu Sprzedawcy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia 

gotowości do  wydania, daje Sprzedawcy prawo do dokonania wysyłki na adres Zamawiającego  na koszt i ryzyko 

Zamawiającego w wybrany przez siebie sposób albo prawo do złożenia towaru w magazynie i obciążenia Zamawiającego 

kosztami składowania. 

 

 

12. Towar dostarczany jest w opakowaniu, jeżeli tak przewidują normy techniczne, przepisy transportowe lub ustalone 

zwyczaje handlowe. Koszty opakowania i dodatkowe zabezpieczenia towaru na czas transportu obciążają Zamawiającego.  

 

13. Dopuszczalne są dostawy częściowe, o ile jest to uzasadnione specyfiką towaru lub warunkami opakowania lub 

przewozu. 

 

14. W przypadku umówienia dostaw ciągłych Zamawiający powinien określić miesięczne/kwartalne ilości i asortyment 

odbieranych towarów. W braku takich ustaleń Sprzedawca wykona dostawy przy założeniu minimalizacji kosztów własnych. 

 

 

III. CENY, PŁATNOŚCI 
 

1.Podstawą ustalenia ceny sprzedaży towarów dostarczanych przez Sprzedawcę jest podana przez Sprzedawcę cena zawarta 

w  ofercie Sprzedawcy. 

 

2. Zapłata ceny za towary dostarczane Zamawiającemu przez Sprzedawcą nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Sprzedawcy określony w fakturze VAT, która Sprzedawca dostarczy Zamawiającemu. 

 

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty w terminach wskazanych w poszczególnych fakturach VAT. Za dzień 

zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

 

4. Sprzedawca  składając ofertę  po otrzymaniu zamówienia może żądać wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży . W takim 

wypadku przystąpienie do wykonania umowy nastąpi po otrzymaniu zaliczki, a termin dostawy ulega odpowiednio 

przesunięciu. 

 W wypadku opóźnienia w   zapłacie zaliczki przez Zamawiającego, Sprzedawca może także odstąpić od umowy.   

 
4. W przypadku braku terminowej płatności ceny za zamówione towary, Sprzedawca może wstrzymać dalsze planowane 

dostawy i realizację zamówień złożonych przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

IV. PRAWO WŁASNOŚCI 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towarów aż do wpływu pełnej należności na konto Sprzedawcy przez 

Odbiorcę o ile strony nie postanowią inaczej. 

2. W dacie wydania towaru Sprzedawca dokona zastrzeżenia prawa własności i potwierdzenia daty pewnej na fakturze lub 

w dokumencie wydania towaru z magazynu. 

3. Ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Zamawiającego w dacie wydania towaru 

z zakładu  Sprzedawcy albo też w chwili wydania towaru przewoźnikowi - gdy zobowiązanie Sprzedawcy polega na 

przesłaniu towaru do oznaczonego miejsca. 

4. Jeżeli towar ma zostać odebrany przez Zamawiającego z magazynu Sprzedawcy, a Zamawiający pozostaje w zwłoce z 

odbiorem towaru, ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na Zamawiającego z dniem, w którym Zamawiający 

miał towar odebrać z magazynu Sprzedawcy.  

 



 

                    
 

 

 

V. REKLAMACJE, GWARANCJE, ODBIORY 

1 Sprzedawca udziela gwarancji jakości na dostarczony towar na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.  

2.Zamawiający zobowiązany jest do zbadania towaru przy jego odbiorze w zakładzie Sprzedawcy lub od przewoźnika .  

Dokonanie odbioru towaru wyłącza możliwość zgłoszenia reklamacji co do braków ilościowych oraz wad jawnych. 

3.  Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona. 

4. Ewentualne naprawy reklamowanych kontenerów odbywać się będą w siedzibie sprzedawcy. Towar na własny koszt 

zostanie dostarczony przez Zamawiającego. 

  

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1.Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli 

a) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą za dostarczony poprzednio towar albo z zapłatą zaliczki   

b) w stosunku do Zamawiającego zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub układowego, 

c) Zamawiający nie dokonuje odbioru towaru przygotowanego do wydania w  zakładzie Sprzedawcy mimo wyznaczenia mu 

dodatkowego terminu do odbioru. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane zwrócić sobie wzajemnie dotychczas wykonane świadczenie. 

VII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Wszystkie spory stron wynikłe w związku z zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem umowy podlegać będą sądowi 

powszechnemu właściwego dla siedziby Sprzedawcy. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Jeżeli niektóre z postanowień niniejszych warunków umów okażą się być nieważne lub zostaną uznane za nieważne przez 

Sąd lub inny właściwy organ, pozostałe postanowienia zachowują swoją ważność, chyba, że z okoliczności wynika, że bez 

postanowień objętych nieważnością umowa nie zostałaby zawarta. 

2. Ogóle Warunki są każdorazowo załączane przez Sprzedawcę do dokumentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o 

którym mowa w punkcie II.2. 

3. W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami stosowane będą przepisy polskiego prawa materialnego w 

szczególności Kodeks Cywilny 

 

 


