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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

I.        Zastosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży 

 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) stosuje się do zawierania oraz 

realizacji umów sprzedaży towarów i/lub świadczonych usług zawieranych pomiędzy 

STALREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grzawie przy ul. Wiejska 46a, 

NIP: 638-14-43-227, REGON: 273603400, w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w 

Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 

0000450179 (zwaną dalej „Sprzedawcą”) a nabywcami towarów i/lub usług (zwanymi dalej 

„Kupującym” lub „Kupującymi”). 

2. W przypadku, gdy postanowienia umowy zawartej przez Sprzedawcę z Kupującym regulują 

pewne kwestie w sposób odmienny niż niniejsze OWS, postanowienia umowy wyłączają w 

tym zakresie uregulowania zawarte w OWS. 

3. W przypadku istnienia wzorca umownego Kupującego, postanowienia w nim zawarte mają 

zastosowanie tylko, o ile nie są sprzeczne z niniejszymi OWS. 

4. Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i usług zawartych 

w okresie od dnia 01.06.2013 r. 

5. Niniejsze OWS określają zasady współpracy Sprzedawcy z Kupującym w zakresie dostaw 

towarów oferowanych przez Sprzedawcę Kupującemu, który dokonuje zakupu w celu 

związanym z jego działalnością gospodarczą. 

6. Sprzedawcę nie obowiązują żadne warunki sprzedaży lub zastrzeżenia Kupującego sprzeczne 

z OWS, nawet jeśli Sprzedawca nie wyraził wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków lub 

zastrzeżeń. 

 

II.        Zawarcie umowy 

 

1. Umowa zostaje zawarta poprzez złożenie przez Kupującego pisemnego lub ustnego 

zamówienia oraz jego przyjęcie do realizacji przez Sprzedawcę w dowolnej formie.  

2. W przypadku zawarcia umowy w formie ustnej, treść oświadczeń woli stron umowy ujęta jest 

w treści dokumentu WZ stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych OWS. Strony przyjmują, 

że dokument WZ stanowi wówczas dowód zawarcia umowy sprzedaży w kształcie 

odpowiadającym treści tegoż dokumentu. 

3. W przypadku złożenia zamówienia w formie pisemnej, uważa się je za przyjęte do realizacji 

przez Sprzedawcę w momencie przesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia 

zamówienia do realizacji. 

4. Treść umowy sprzedaży odpowiada treści oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia 

do realizacji oraz postanowieniom niniejszych OWS.  

5. Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec treści oświadczenia Sprzedawcy 

o przyjęciu zamówienia do realizacji w terminie 2 dni roboczych od daty doręczenia mu 

oświadczenia Sprzedawcy. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu Strony 

zgodnie przyjmuję, że umowa została zawarta na warunkach określonych w oświadczenia 

Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji. 

6. Strony przyjmują, że brak odpowiedzi Sprzedawcy nie oznacza milczącego przyjęcia 

zamówienia do realizacji, chyba że Kupujący pozostaje ze Sprzedawcą w stałych relacjach 
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handlowych opartych na ramowej umowie dostawy; w takim przypadku zamówienie uważa 

się za przyjęte z chwilą przystąpienia Sprzedawcy do jego realizacji. 

7. Kupujący składa zamówienie w formie: 

a) listu poleconego, 

b) faksu, 

c) poczty elektronicznej (drogą mailową), na następujące adresy mailowe: 

biuro@stalrex.com.pl 

sekretariat@stalrex.com.pl 

sleziak@stalrex.com.pl    

wioletta.w@stalrex.com.pl     

8. Zamówienie musi być złożone przez Kupującego osobiście lub przez osobę upoważnioną do 

reprezentacji Kupującego. 

9. Zamówienie składane przez Kupującego, powinno zawierać: 

a) firmę Kupującego, jego adres oraz siedzibę, NIP, 

b) opis przedmiotu sprzedaży uwzględniający wszelkie istotne cechy zamówienia 

poprzez wskazanie m.in. nazwy towaru, wymiarów, ilości, jakości, wagi, ceny 

jednostkowej za poszczególne elementy zamówienia itp., 

c) sposobu dostawy towaru, 

d) dokładne określenie miejsca dostawy wraz z planowanym terminem dostawy, 

e) wskazanie osoby upoważnionej do odbioru zamówionego towaru. 

10. Sprzedawca w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji określa m.in: 

a) cenę ustaloną za dane zamówienie, z wyszczególnieniem ceny jednostkowej za 

poszczególne elementy zamówienia, 

b) termin oraz sposób dostawy, 

c) rodzaj transportu oraz koszty dostawy, 

d) obowiązek oraz sposób zabezpieczenia płatności z tytułu ceny, 

e) obowiązek uiszczenia zaliczki na rzecz Sprzedawcy wraz ze wskazaniem kwoty oraz 

terminu płatności. 

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego – przed przystąpieniem do 

realizacji zamówienia, według własnego uznania ustanowienia na rzecz Sprzedawcy, 

nieodwołanych do czasu zapłaty ceny, zabezpieczeń płatności w postaci: 

a) gwarancji bankowej, 

b) polisy ubezpieczeniowej, 

c) akredytywy dokumentowej, 

d) cesji wierzytelności, 

e) weksla własnego In blanco z klauzulą „bez protestu”, podpisanego w przypadku: 

- osoby fizycznej – przez właściciela przedsiębiorstwa i poręczony przez 

współmałżonka, 

- spółki cywilnej – przez wszystkich wspólników, 

- spółek osobowych prawa handlowego – przez osoby uprawnione do reprezentacji, 

zgodnie ze sposobem reprezentacji spółki, 

- spółek kapitałowych prawa handlowego – przez osoby uprawnione do 

reprezentacji, zgodnie ze sposobem reprezentacji i poręczony przez prezesa zarządu 

lub innego członka zarządu. 

f) poręczenia osób trzecich 
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III.        Cena 

 

1. Cena ustalana jest indywidualnie z Kupującym, każdorazowo w treści oświadczenia 

Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji. 

2. W przypadku zawarcia umowy w formie ustnej, cena zawierana jest w treści dokumentu WZ. 

3. W przypadku braku odmiennych ustaleń w tej kwestii, ustalona indywidualnie cena towaru 

obejmuje: 

a. cenę sprzedaży towaru,  

b. należności celne, 

c. koszty opakowania towaru. 

4. Koszty transportu towaru ponosi Kupujący. Koszty transportu nie są wkalkulowane w 

indywidualną cenę towaru. Koszt transportu jest ustalany każdorazowo w treści 

potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. 

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że cena ujęta w treści potwierdzenia 

przyjęcia zamówienia do realizacji jest ceną wyrażoną w polskich złotych. 

6. Sprzedawca zastrzega, że wszelkie informacje zawarte w ulotkach, prospektach, 

ogłoszeniach, cennikach oraz innych materiałach prezentowanych przez Sprzedawcę nie 

stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. 

 

IV.         Warunki płatności 

 

1. Podstawą płatności ceny jest faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę stosownie do treści 

potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub dokumentu WZ. 

2. Zapłata ceny następuje na rachunek bankowy Sprzedawcy ujęty na fakturze VAT, a za termin 

zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

3. W przypadku doręczenia Kupującemu faktury VAT razem z towarem Kupujący zobowiązany 

jest do pisemnego potwierdzenia przyjęcia wystawionej faktury VAT poprzez złożenie na niej 

własnoręcznego podpisu z zaznaczeniem daty dostarczenia towaru.  

4. W przypadkach innych niż opisany w pkt. IV ust. 3,  faktura VAT wysyłana jest Kupującemu za 

pośrednictwem publicznego operatora pocztowego. 

5. Termin zapłaty ujęty na fakturze wiąże Kupującego. 

6. W sytuacji gdy doręczenie faktury nastąpiło po terminie zapłaty ujętym na fakturze, termin 

zapłaty wynosi 7 dni od dnia doręczenia faktury VAT. 

7. Uchybienie terminowi płatności ujętemu na fakturze uprawnia Sprzedawcę do 

powstrzymania się z realizacją kolejnych dostaw oraz innych zamówień Kupującego. 

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania uiszczenia przez Kupującego zaliczki w 

wysokości do 50 % wartości zamówienia. Kupujący ma obowiązek uiszczenia zaliczki w 

terminie wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Nie uiszczenie 

przez Kupującego zaliczki jest równoznaczne z odstąpieniem od zamówienia. 

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przenoszenia wierzytelności wobec Kupującego na 

dowolnie wybrane osoby trzecie. 

10. Wszelkie płatności dokonywane przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy bez względu na  

oznaczenie tytułu płatności są zaliczane przez Sprzedawcę według swobodnego uznania na 

poczet dowolnie wybranej należności przysługującej mu wobec kupującego, a odmienne 

wskazania w tytule płatności są wobec Sprzedawcy bezskuteczne.  
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11. Strony wyłączają prawo Kupującego do potrącania wierzytelności Sprzedawcy z tytułu ceny z 

jakimikolwiek wierzytelności przysługującymi Kupującemu. 

 

V.        Dostawa 

 

1. O ile strony nie uzgodnią inaczej, dostawa towarów następuje na koszt Kupującego. Koszt 

dostawy nie stanowi składowej ceny. Koszt dostawy ujmowany jest w treści faktury VAT 

dostarczanej Kupującemu. 

2. Za dostawę towaru strony uznają dostarczenie towaru Kupującemu przez Sprzedawcę lub 

wydanie towaru przez Kupującego w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę. 

3. W przypadku gdy dostawa towaru jest realizowana przez Sprzedawcę ponosi on 

odpowiedzialność za ubytki, zmiany lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. 

W pozostałych przypadkach ryzyko ubytków, zmian lub uszkodzenia towaru przechodzi na 

Kupującego w momencie wydania towaru Kupującemu. Za moment wydania towaru 

Kupującemu strony uznają moment przeniesienia posiadania towaru na rzecz Kupującego lub 

osoby działającej w imieniu lub na zlecenie Kupującego. 

4. Termin dostawy towaru wynika z oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do 

realizacji. Termin dostawy towaru może ulec zmianie wyłącznie w przypadku zdarzeń, za 

które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 

5. Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia dostawy towaru w terminie określonym w 

oświadczeniu Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji. W przypadku uchybienia 

terminowi przez Kupującego niezależnie od przyczyn, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia 

wynikłych stąd kosztów. 

6. W przypadku, gdy strony uzgodniły, że miejscem dostawy towaru jest miejsce wskazana 

przez Sprzedawcę, Kupujący lub osoba działająca w imieniu lub na zlecenie Kupującego 

zobowiązana jest do przedstawienia stosownego upoważnienia do odbioru zamówionego 

towaru. W takim przypadku odpowiedzialność za ubytki, zmiany lub uszkodzenia towaru 

powstałe w trakcie transportu przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru zamówionego 

towaru. 

7. W przypadku zwłoki w odbiorze towaru przez Kupującego z miejsca wskazanego przez 

Sprzedawcę, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania Kupującemu kosztów 

przechowywania towaru w wysokości 2% jego wartości, a ryzyko związane z powstaniem 

powstania ubytków, zmian lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego. 

8. Kupujący lub osoba uprawniona do odbioru towaru jest zobowiązany do pisemnego 

potwierdzenia odbioru towaru na dokumencie WZ stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych 

OWS. 

9. W przypadku odmowy podpisania dokumentu WZ przez Kupującego lub osobę uprawnioną 

do odbioru towaru, fakt ten jest odnotowywany na dokumencie WZ przez osobę dokonującą 

dostawy towaru z miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, a odmowa podpisu traktowana 

jest jako potwierdzenie dostawy towaru bez uwag. 

 

VI.        Rękojmia 

 

1. Kupujący zobowiązany jest do zbadania towaru pod kątem wad fizycznych, jego przydatności 

do użycia, jak również ilości, jakości oraz zgodności towaru z treścią zamówienia w momencie 
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jego dostawy. Niezgłoszenie zastrzeżeń co do ewentualnych nieprawidłowościach 

niezwłocznie w chwili dostawy towaru zwalania Sprzedawcę z odpowiedzialności za 

zgłoszone później wady. 

2. Kupujący zobowiązany jest do umieszczenia wszelkich zastrzeżeń dotyczących wad towaru, 

jego jakości, ilości, przydatności do użycia, zgodności towaru z treścią zamówienia, w treści 

dokumentu WZ. 

3. Złożenie reklamacji nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty ceny. 

4. W przypadku bezzasadnego zgłoszenia reklamacji Sprzedawca ma prawo obciążyć 

Kupującego kosztami spowodowanymi jej zgłoszeniem. 

5. Sprzedawca nie odpowiada za wady towaru powstałe na skutek wszelkich działań Kupującego 

po dostarczeniu lub wydaniu Kupującemu towaru. 

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie materiału po jego dostarczeniu 

Kupującemu. 

7. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedany towar. 

 

VII. Zastrzeżenie własności 

 

Na podstawie art. 583 kodeksu cywilnego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności 

towaru dostarczonego Kupującemu w wykonaniu umowy sprzedaży do chwili uiszczenia 

przez Kupującego pełnej ceny za dostarczony towar. W przypadku, gdy towar dostarczony 

przez Sprzedawcę zostanie użyty do wytworzenia nowego produktu, Sprzedawca stanie się 

współwłaścicielem nowego produktu wg zasady określonej w art. 193 k.c., tj. udziały we 

współwłasności nowego produktu będą oznaczone według stosunku wartości fakturowej 

towaru dostarczonego przez Sprzedawcę i rzeczy z tym towarem połączonych. Zastrzeżenie 

prawa własności wygasa z chwilą zapłaty lub z chwilą upływu terminu przechowywania 

towaru. 

 

VIII. Poufność 

 

Zarówno Kupujący jak i Sprzedawca przyjmują do wiadomości, że istota stosunku prawnego 

oraz dane i informacje (włącznie z danymi dotyczącymi drugiej strony umowy), które są im 

znane lub w których posiadanie weszli wskutek zawarcia lub wykonywania umowy, mają 

ściśle poufny charakter. Żadna ze stron, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, nie 

może bezpośrednio czy pośrednio ujawniać osobom trzecim istoty stosunku prawnego ani 

danych oraz informacji, które stały się im wiadome w sposób określony powyżej. Niniejsze 

zobowiązanie wiąże strony zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu. 

 

IX.       Ograniczenie odpowiedzialności 

 

Roszczenia odszkodowawcze Kupującego przeciwko Sprzedawcy ograniczone zostają 

wyłącznie do przypadku wyrządzenia szkody na skutek winy umyślnej lub rażącego 

niedbalstwa. Postanowienia dotyczące odpowiedzialności zawarte w OWS nie naruszają 

roszczeń Kupującego ani osób trzecich wynikających z przepisów dotyczących 

odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (art. 4491 k.c. i nast.). 
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X.        Postanowienia końcowe 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi OWS, mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego. 

2. Wszelkie spory dotyczące umów powstałych w związku ze stosowaniem niniejszych OWS 

będą poddane do rozstrzygnięcia przed Sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy. 

3. Niniejsze OWS wiążą Kupującego od dnia doręczenia ich Kupującemu. Każdorazowa zmiana  

OWS następuje poprzez powiadomienie Kupującego o zmianie i nie wymaga zgody 

Kupującego. Zmiana OWS nie obejmuje zamówień do realizacji przed jej dokonaniem. 

 

Załącznik:  

załącznik nr 1 do OWS – wzór dokumentu WZ. 


