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OGÓLNE WARUNKI DOSTAW
obowiązujące od dnia 09.01.2022 r.

§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze  Ogólne  Warunki  Dostaw  (zwane  dalej  OWD)  znajdują  zastosowanie
do wszystkich  umów sprzedaży,  dostawy,  zlecenia  oraz  o  dzieło,  zawieranych przez
Sylwestra  Falkiewicza  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą:
ZAKŁAD  PRODUKCYJNO-HANDLOWY  "CHEMIX"  SYLWESTER  FALKIEWICZ,  siedziba:
 UL.  ZIELONY  RYNEK,  nr  10,  09-300  Żuromin,  NIP:5720000597,  REGON:  130004514
(dalej Dostawca) z innymi przedsiębiorcami.
2. Niniejsze  OWD  wyłączają  stosowanie  wzorców  umownych  stosowanych
lub ustalanych przez Zamawiającego.
3. W  przypadku  niezgodności  pomiędzy  poszczególnymi  postanowieniami  Umowy
i OWD, stosuje się postanowienia Umowy.
4. OWD dostępne są na stronie www.zph-chemix.pl oraz w siedzibie Dostawcy.
5. Warunki uważa się za przyjęte przez Zamawiającego z dniem przyjęcia oferty lub
otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

§2. Definicje
1.  Dostawca  –   Sylwestra  Falkiewicza  prowadzącego  działalność  gospodarczą
pod nazwą:  ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "CHEMIX" SYLWESTER FALKIEWICZ,
siedziba:  UL.  ZIELONY  RYNEK,  nr  10,  09-300  Żuromin,  NIP:5720000597,  REGON:
130004514,
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2. Zamawiający – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która wyraża wolę
nabycia  Towarów  od  Dostawcy  lub  nabywająca  Towary  od  Sprzedawcy  w  ramach
umowy ze Sprzedawcą,
3.  Termin  płatności –  dzień,  w  którym  Zamawiający  jest  zobowiązany  uiścić  cenę
za Towar,
4.  Towar –  rzeczy,  które  mają  być  wyprodukowane  i  dostarczone   (lub  sprzedane)
przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego,
5.   Zamówienie –  oferta  zakupu  towarów złożona  przez  Zamawiającego w formie
pisemnej  lub  w  formie  dokumentowej  (np.  za  pośrednictwem  skrzynki  e-mail),
zawierająca                  co  najmniej:  określenie  rodzaju  Towaru,  ilości,  dane
Zamawiającego  (firma,  dane  teleadresowe,  numer  NIP),  sposób,  termin  i  miejsce
dostawy zamawianych towarów,
6. Potwierdzenie  Zamówienia –  oświadczenie  Dostawcy  o  przyjęciu  zamówienia,
złożone  Zamawiającemu  po  otrzymaniu  Zamówienia   w  formie  pisemnej  lub
dokumentowej,

§3. Oferta i Zawarcie umowy
1. Dostawca składa Zamawiającemu ofertę w formie pisemnej lub drogą elektroniczną
(np. poprzez korespondencję e-mail).
2. Oferta składana przez Dostawcę wiąże dostawcę przez okres 2 tygodni od dnia jej
wysłania i wygasa po upływie tego terminu bez konieczności odwołania oferty, chyba że
z treści oferty wynika inny termin związana Dostawcy ofertą.
3. Terminy  dostaw  wskazane  w  ofercie  Dostawcy  są  uznawane  za  orientacyjne  i
niewiążące. 
4. Zamawiający może złożyć zamówienie pisemnie lub drogą elektroniczną.
5. Umowa pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym zostaje zawarta w chwili potwierdzenia
przez Dostawcę przyjęcia zamówienia otrzymanego od Zamawiającego. 
6. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Dostawcy, umowa zostanie
uznana  za  zawartą  najpóźniej  w  momencie  dostarczenia  Towarów  Zamawiającemu,
zgodnie z ustalonym terminem wydania. 
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem złożonym przez Zamawiającego a
ofertą Dostawcy, wiążące jest potwierdzenie zamówienia, chyba że Zamawiający odwoła
zamówienie,  w  formie  pisemnej  lub  w  formie  elektronicznej  (faxem,  e-mailem),
niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
potwierdzenia zamówienia przez Dostawcę.
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§4. Cena
1. Cena za Towar jest każdorazowo  ustalana w ofercie Dostawcy lub Potwierdzeniu
Zamówienia.
2. Termin płatności, w którym Zamawiający zobowiązany jest uiścić Cenę wskazany jest
w wystawianej  przez  Dostawcę fakturze  VAT,  chyba że  strony ustaliły  inny  termin w
ofercie, Potwierdzeniu Zamówienia lub umowie.
3. Ceny podawane przez Dostawcę są cenami netto i zostaną podwyższone o należny
podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.

§5. Wydanie Towaru
1. Dostawa  Towarów  jest  realizowana  w  terminie  określonym  w  Potwierdzeniu
Zamówienia.  Strony mogą uregulować terminy dostaw w uzgodnionym przez strony
harmonogramie dostaw.
2. Jeśli niedotrzymanie terminów dostaw jest spowodowane:

1. siłą wyższą
2. nieterminową płatnością Zamawiającego,

        terminy ulegną odpowiednio wydłużeniu.
3. Koszt dostawy Towarów ponosi Zamawiający, chyba że co innego wynika z oferty
Dostawcy, Potwierdzenia Zamówienia lub pisemnej umowy.
4. Zamawiający  jest  zobowiązany  niezwłocznie  po  otrzymaniu  Towaru  dokonać
sprawdzenia jego zgodności z zamówieniem, w tym w szczególności  w zakresie jakości
oraz ilości.

§6. Niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania
1. Dostawca  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego

wykonania umowy  wyłącznie za poniesione straty (wyłączając utracone korzyści), do
wysokości nieprzekraczającej  wartości netto Towaru (lub Towarów), z którą związane
jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu:
1. siły wyższej,
2. niewłaściwego montażu lub konserwacji Towaru,
3. niewłaściwego użytkowania Towaru,
4. niewłaściwego doboru Towaru przez Zamawiającego,
5. stanu i właściwości urządzeń  (lub infrastruktury) w ramach której Towary były

eksploatowane przez Zamawiającego, 
3. Jeżeli  Zamawiający zamawia Towar niespełniający Polskich Norm lub innych norm

technicznych  lub  bezpieczeństwa,  a  informacja  ta  została  wskazana  w  ofercie
Dostawcy, Potwierdzeniu Zamówienia lub pisemnej umowie dostawy, Dostawca nie
odpowiada za wynikłe z tego szkody.
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§7. Gwarancja
1. Dostawca  udziela  24  miesięcznej  gwarancji  na  Towary  liczonej  od  dnia  wydania
Towaru Zamawiającemu.
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i produkcyjne, powstałe z przyczyn
tkwiących pierwotnie w Towarze. 
3. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn niż podane w ust. 2, w tym
w szczególności wady powstałe na skutek: 

1. niewłaściwego użytkowania Towaru,
2. niewłaściwego  doboru  Towaru  do  warunków  użytkowania  dokonanego
przez Zamawiającego,
3. nieprawidłowego montażu lub konserwacji,
4. napraw  lub  ingerencji  dokonanych  przez  Zamawiającego  bądź  osoby  trzecie
bez  uprzedniej  zgody  Dostawcy  lub  niezgodnie  ze  wskazówkami  udzielonymi
przez Gwaranta; 
5. stanu  i  właściwości  urządzeń   (lub  infrastruktury)  w  ramach  której  Towary
były eksploatowane przez Zamawiającego, 
6. działania siły wyższej.

4. Zamawiający  jest  zobowiązany  niezwłocznie  po  otrzymaniu  Towaru  dokonać
sprawdzenia jego zgodności z zamówieniem, w tym w szczególności  w zakresie jakości
oraz ilości, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji.
5.  Zamawiający  jest  zobowiązany  zgłosić  wykryte  wady  w  terminie  7  dni  od  daty
ich zauważenia pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
6. Zamawiający dokonuje zgłoszenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej, załączając do zgłoszenia zdjęcia Towaru i wad.
7. Dostawca  rozpatruje  reklamacje  w  terminie  21  dni  od  dnia  ich  otrzymania
i  informacją  o  okolicznościach,  w  jakich  nastąpiło  ujawnienie  się  wady.
Brak rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie nie oznacza jej uznania.
8. Towary uznane za wadliwe będą naprawione bądź wymienione na wolne od wad,
według wyboru Dostawcy, w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji. 
9. Gwarancja niniejsza nie obejmuje utraconych korzyści w związku z wadami Towaru
ani zadośćuczynienia za szkody powstałe poza Towarem.
10. Kwota roszczeń z tytułu gwarancji nie może przekroczyć wartości reklamowanego
towaru netto.

§8. Rękojmia
Odpowiedzialność  Dostawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  i  prawne  Towaru
jest wyłączona.
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§9. Postanowienia końcowe
1. W przypadku uznania jednego lub większej liczby postanowień niniejszego OWD,

nieważne  lub  niemające  zastosowania  pozostałe  postanowienia  OWD  pozostają
w  mocy;  postanowienia  nieważne  lub  niemające  zastosowania  mogą  zostać
zmienione w taki sposób, by ich treść pozostała,  o ile to możliwe, jak najbardziej
zbliżona  do  pierwotnych  postanowień,  które  zostały  uznane  za  nieważne
lub niemające zastosowania. 

2. Niniejsze OWD wchodzą w życie z dniem 09.01.2022 r.
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