
Ogólne Warunki Sprzedaży Euro Technik Trans Spółka z o.o.

1.  Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część wszystkich 
umów zawartych przez Zamawiających (Kupujących) i określają wzajemne 
relacje pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.

1.1. Przyjmujemy zamówienia wyłącznie na naszych warunkach sprzedaży. 
Natomiast wszelkie ogólne warunki handlowe lub też różniące się
od naszych warunki sprzedaży zamawiającego albo wszelakie porozumienia 
są dla nas tylko wtedy wiążące, jeśli zostaną przez nas pisemnie 
zaakceptowane.

2. Oferty — Zamówienia — Treść umowy.
2.1. Oferty Sprzedającego pozostają bez zobowiązań do czasu aż umowa, która 

ma dojść do skutku, zostanie przez Sprzedającego potwierdzona.
2.2. Wszelkie dodatkowe porozumienia związane z ofertą lub z potwierdzeniem 

zamówienia lub też dodatkowe uzgodnienia z przedstawicielami 
Sprzedającego wymagają dla swojej ważności pisemnego potwierdzenia.

2.3 W przypadku rezygnacji przez Kupującego z realizowanego zamówienia 
Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kwotą nieprzekraczającą 50% 
wartości zamówienia nie mniejszą jednak niż 30% wartości zamówienia.

3. Opis towarów — Tolerancja zależna od ilości towarów.
3.1. Wszelkie szkice, projekty, wzory dołączone do naszych ofert i potwierdzeń,

a także wszelkie techniczne dane np. informacje o ciężarze, są ważne 
jedynie w przybliżeniu.

3.2. W porozumieniu dotyczących ilości dostarczonego towaru dopuszczalny jest 
procent wahań w wysokości od 3 % w górę i w dół.

4. Ceny 



4.1. Jeżeli w zamówieniach nie ustalono inaczej, za cenę uzgodnioną przyjmuje 
się cenę ustaloną według cennika Sprzedającego, obowiązującą w dniu 
przyjęcia zamówienia. W przypadku podwyżki cen, datą właściwą dla 
ustalenia ceny sprzedaży jest data wydania towaru.

4.2. Określone w zamówieniach i podawane przez Sprzedającego w ofertach, 
cennikach i innych informacjach ceny są cenami netto — nie zawierają 
podatku od towaru i usług.

4.3 Ceny na produkty i towary podawane w walucie obcej, przeliczane są na PLN 
wg kursu sprzedaży tych walut banku Sprzedającego, obowiązujących
w dniu sprzedaży towaru.

5. Prawo ochronne 
5.1. W przypadku, przyjęcia przez nas dostawy na oznaczeniach i według wzoru 

zamawiającego, zamawiający będzie ręczył za to, aby nie zostały naruszone 
prawa osób trzecich. To samo dotyczy towarów, które na zlecenie 
zamawiającego będą przez nas dalej przerabiane bądź też konstruowane.

5.2. W przypadku, kiedy będziemy potrzebować jakichś części do wykończenia 
towaru umowy, którymi to zamawiający powinien dysponować, zamawiający 
zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia tych części w ilości równej 
zamówionego towaru = 10% rezerwy

5.3. Na wszystkie dostarczone przez nas do dyspozycji dokumenty takie jak np.: 
projekty, szkice, wzory zastrzegamy sobie wszelkie prawa, w tym prawo 
własności przemysłowej i prawa autorskie: tego typu dokumenty nie mogą 
zostać udostępnione osobom trzecim.

6. Warunek kupującego, iż dostarczenie towaru nastąpi dopiero
na jego żądanie — Podział obowiązków — Odbiór towaru

6.1. Przy zleceniach, w których został zastrzeżony warunek, iż dostarczanie 
nastąpi dopiero na żądanie kupującego, dostawca zastrzega sobie prawo 
wysłania całej ilości zleconego towaru na miesiąc po upływie terminu 
wynikającego z tego warunku.

6.2 Zamawiający ma obowiązek przeprowadzić należący do niego podział 
towaru, który ma być dostarczony, nie później niż w ciągu jednego miesiąca 



od upłynięcia ustalonego dla tego podziału terminu, wskutek podobnego 
ustalenia w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy, wolno nam przeprowadzić 
podział towaru i dostarczyć go według naszego wyboru.

6.3. Odbiór zamówionego towaru jest głównym obowiązkiem zamawiającego.

7. Wysyłka
7.1. Ustalenie drogi wysyłkowej towary leży w naszej rozsądnej ocenie.

Nie jesteśmy zobowiązani do wyboru drogi wysyłkowej najtańszej
i najszybszej ani do ubezpieczenia towaru.

8. Termin dostawy.
8.1. Ustalone terminy wiąże jedynie w przybliżeniu.
8.2. W przypadku, kiedy opóźni się dostawa z przyczyn, na które Sprzedający

nie ma wpływu, w szczególności przez siłę wyższą, procedury urzędowe, 
spory pracownicze, kłopoty z zaopatrzeniem, zakłócenia w produkcji, 
specjalne dodatkowe życzenie zamawiającego, lub inne, ustalony termin 
dostawy przedłuża się o czas trwania takich utrudnień. Utrudnienie, którego 
nie da się usunąć, uprawnia zarówno zamawiającego jak i sprzedającego
do odstąpienia na wskutek tej przeszkody.

8.3. Zamawiający nie może podnosić roszczeń względem nas z powodu 
niedotrzymania terminu lub też zwłoki w dostawie.

9. Odpowiedzialność za wady / braki.
9.1. Zamawiający/Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności towaru 

dostarczonego natychmiast po otrzymaniu dostawy, pod rygorem nie 
uwzględnienia reklamacji. Stwierdzone niezgodności dostawy powinien 
zgłosić natychmiast, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, tzn. 
bezzwłocznie po otrzymaniu towaru nie później niż w terminie 2 dni od dnia 
dostawy towaru, natomiast termin złożenia zawiadomienia o innych wadach 
wynosi 7 dni od przyjęcia towaru. Jeżeli zamawiający zaniedba swoich 



obowiązków i nie zawiadomi Sprzedającego pisemnie w powyższych 
terminach, traci tym samym roszczenia z tytułu gwarancji/rękojmi.

9.2.    Zamawiający traci również wszelkie prawa z tytułu gwarancji, jeżeli towar 
zostanie prze niego przerobiony albo poddany zmianom.

9.3. Wadliwa część dostawy nie upoważnia zamawiającego do odmówienia 
przyjęcia kolejnej dostawy.

9.4. Jak tylko reklamacja zostanie uzasadniona, Sprzedający dostarczy towar 
zastępczy. Nastąpi to jednak dopiero po zwróceniu nam wadliwych części, 
przy czym koszty przesyłki ponosimy sami. Zamiast tego możemy wybrać 
całkowite bądź też częściowe odstąpienie od umowy albo obniżenie ceny. 
Dalej idące prawa, w szczególności roszczenie o odszkodowanie,
nie przysługują zamawiającemu.

9.5. Termin gwarancji ważny jest na 12 miesiące od daty wystawiania faktury.

10. Płatność.
10.1 Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, realizacja zamówienia jest możliwa

po dokonaniu przez kupującego 100% zapłaty za zamówiony towar.
10.2. Przyjmujemy czeki i weksle, ale płatność w tej formie akceptujemy jedynie 

połowę całej kwoty. Koszty dyskontowania, uiszczenie podatków i inkaso 
obciążają zamawiającego, musi zwrócić owe kwoty niezwłocznie po 
wezwaniu.

10.3. Jeżeli po zawarciu umowy poznamy okoliczności, które poddają w wątpliwość 
wypłacalności zamawiającego, możemy według własnego uznania zażądać 
albo płatności z góry albo złożenie zabezpieczenia. To samo dotyczy 
sytuacji, kiedy zamawiający nie dotrzyma terminu spełnienia jednego
z obowiązujących go obowiązków.

10.4. Jeżeli zamawiający nie wywiążę się z płatności do wyznaczenia terminu, 
Sprzedający bez przedłożenia faktury za zwłokę, od tego dnia naliczać 
odsetki ustawowe za opóźnienie.

10.5. Jeżeli zamawiający opóźni się z płatnościami, wszelkie terminy płatności 
ustalone pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym, przepadają.



10.6. Zamawiający nie jest uprawniony ani do potrącenia naszych roszczeń
o płatności ani do odraczania należnych płatności.

10.7. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za zamawiany towar przelewem
w walucie wcześniej uzgodnionej przez Strony z uwzględnieniem 
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

11. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej.
11.1. Dostarczony przez nas towar pozostaje naszą własnością aż do momentu 

całkowitego uiszczenia prze zamawiającego wszelkich należności 
wynikających z umowy pomiędzy nami a zamawiającym.

11.2. Zamawiający nie może zbywać, przerabiać lub łączyć z towarami innego 
pochodzenia towarów, które stanowią własność lub współwłasność 
Sprzedającego, bez pisemnej zgody Sprzedającego. Zbycie takie jest 
dopuszczalne jedynie w drodze sprzedaży i tylko pod warunkiem, że 
wierzytelności zamawiającego ze zbycia przejdą na nas. Do innych 
dyspozycji naszym towarem zamawiający nie jest uprawniony: nie może
ich w szczególności zastawiać ani przenieść własności towarów, jako 
zabezpieczenie. O wszelkich roszczeniach osób trzecich dotyczących towaru 
z zastrzeżeniem własności albo scedowanych wierzytelności zamawiający 
musi nas niezwłocznie poinformować. Poniesie koszty wszelkich potrzebnych 
interwencji ponosi zamawiający.

11.3. Wszelkie należności zamawiającego wynikające z dalszego zbywania towaru, 
na który posiadamy prawo własności lub współwłasności, przechodzą na nas 
zaraz po zawarciu umowy sprzedaży, obojętnie czy towar ten zostanie zbyty 
bez albo po przeróbce lub też został zbyty na jednego lub większą liczbę 
odbiorców. W przypadku, kiedy zbywalny towar nie należy do nas całkowicie 
lub też, jeśli zostanie zbyty z innymi rzeczami, które do nas nie należą, cesja 
wierzytelności obejmuje roszczenie wzajemne w wysokości wartości 
rachunkowej naszego towaru. Zamawiający może ściągnąć scedowane 
wierzytelności. Takie uprawnienie może jednak zostać przez nas odwołane
w przypadku, kiedy zamawiający nie dotrzyma zobowiązań, jakie ma 
względem nas oraz kiedy znane będą okoliczności, które mogłyby narazić 
jakieś nasze prawa. Uprawnienie zamawiającego do ściągania należności 



wygasa automatycznie, jeżeli zamawiający wstrzyma płatności, jeżeli 
zamawiający zostanie wezwany prze sąd do ujawnienia swoich stosunków 
majątkowych, kiedy zostanie złożony przeciwko zamawiającemu wniosek
o ugodę sądową lub ogłoszenie upadłości albo, jeżeli zamawiający stara się 
o ugodę pozasądową. Na nasze żądanie zamawiający musi zawiadomić 
dłużników scedowanych wierzytelności o cesji, natomiast nas zaznajomić 
powinien z nazwiskami dłużników i kwotami zadłużenia, oraz udostępnić 
dokumenty, które potrzebne są nam do dochodzenia naszych roszczeń
z tytuły scedowanych wierzytelności.

11.4. W przypadku, kiedy zamawiający opóźni się z całkowitym lub częściowym 
wypełnieniem jednego ze swoich zobowiązań zabezpieczonego przez 
zastrzeżenie własności lub też, kiedy będą nam znane okoliczności, które 
mogłyby naruszać nasze prawa, wtedy możemy zażądać zwrotu 
dostarczonej prze nas rzeczy bez wcześniejszego oświadczenia
o odstąpienia od umowy sprzedaży lub bez nałożenia dodatkowego terminu 
wywiązania się z tego zobowiązania. W przypadku zwrotu rzeczy jesteśmy 
uprawnieni do żądania odpowiedniego wynagrodzenia za jej zużycie lub 
uszkodzenie. W przypadku, gdy zamawiający dokona dyspozycji towarem 
sprzecznej z pkt. 11.2 będziemy uprawnieni do dochodzenia zapłaty 
odszkodowania w wysokości wartości rachunkowej towaru po odliczeniu 
zapłaconej do tego momentu ceny

12 Miejsce wykonania zobowiązania — Właściwość miejscowa sądu 
12.1. Miejscem wykonania zobowiązania płatności jest miasto Bydgoszcz.
12.2. Sądem kompetentnym w przypadku wszelkich nieporozumień wynikających 

z umowy jest Sąd w Bydgoszczy. Sprzedający ma możliwość w razie takiej 
potrzeby skierować sprawę do Sądu Zamawiającego.

12.3. Stosunki umowne uregulowane niniejszymi warunkami sprzedaży podlegają 
prawu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli inny porządek prawny
nie ma pierwszeństwa.



13 Częściowa nieskuteczność
13.1. Jeśli jedno z postanowień niniejszych warunków sprzedaży albo jakaś inna 

część umów, zawartych pomiędzy naszą stroną a zamawiającym jest 
nieskuteczna lub też może zostać zastosowana, pozostała część umowy 
pozostaje nienaruszona. W miejsce postanowień, które są nieskuteczne bądź 
też nie do zastosowania obowiązuje postanowienie kolejne, które my wraz
z zamawiającym podjęlibyśmy przy rozsądnej ocenie, gdyby znana nam była 
ta nieskuteczność i niemożliwość zastosowania w chwili zawierania umowy.


