
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDA Y I DOSTAWY UNIONSTAL SP. Z O.O.
 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejsze Ogólne Warunki wi  nas jako sprzedaj cego oraz naszych 

Klientów jako kupuj cych w zakresie umów sprzeda y towarów. 
2. Zawarcie umowy oraz odst pstwa od niniejszych Ogólnych Warunków 

wymagaj  formy pisemnej pod rygorem niewa no ci, przy czym przez form  
pisemn  rozumie si  te  podpisan  korespondencj  faksow , chyba e jej 
odbiorca powo a si , nie pó niej ani eli w dniu nast puj cym po dniu jej 
przes ania, na jej niekompletno  lub nieczytelno . Powy sze dotyczy 
równie  odst pienia od wymogu zachowania formy pisemnej. Rygor 
niewa no ci dotyczy tak e pisemnych o wiadcze , o których mowa w 
niniejszych Ogólnych Warunkach. 

3. Je eli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków lub 
umowy oka  si  nieskuteczne lub niewykonalne, nie b dzie to mia o wp ywu 
na skuteczno  i wykonalno  pozosta ych postanowie . Strony s  wtedy 
zwi zane prawami i obowi zkami o tre ci mo liwie najbardziej oddaj cej cel 
gospodarczy nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia. 

4. Ogólne warunki handlowe Klienta nie wi  nas, nawet w sytuacji, w której 
zosta y nam one przekazane pisemnie lub w jakikolwiek inny sposób, a my nie 
wyrazili my sprzeciwu. 

 
II. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY 
1. Nasze oferty i inne podobne pisma handlowe nie s  wi ce. Do zawarcia 

umowy wymagane jest pisemne potwierdzenie przez nas zamówienia Klienta 
lub zawarcie kontraktu. 

 
III. CENY SPRZEDA Y. P ATNO  I ROZLICZENIA 
1. Je eli towar ma by  przes any, cena sprzeda y towaru obejmuje transport 

towaru do wskazanego w umowie miejsca przeznaczenia; tras , rodek 
transportu oraz przewo nika okre lamy my. 

2. Umowa okre la, czy wynagrodzenie za badania i inne dodatkowe wiadczenia 
s  nale ne osobno czy te  s  obj te cen  sprzeda y. Cena sprzeda y oraz 
wynagrodzenie za dodatkowe wiadczenia zwane s  dalej cznie 
nale no ciami. 

3. Nale no ci nie mog  by  przedmiotem potr cenia ze strony Klienta i s  one 
p atne na wskazany przez nas rachunek bankowy. Za okres opó nienia w 
zap acie naliczamy odsetki ustawowe. 

4. Je eli Klient opó nia si  z zap at , lub te  je eli z uwagi na jego sytuacj  
maj tkow  w tpliw  jest zap ata w terminie, mo emy odmówi  wykonania 
dostaw wyznaczaj c Klientowi odpowiedni termin na uzgodnione 
zabezpieczenie zap aty, a po jego bezskutecznym up ywie mo emy odst pi  
od umowy.  

5. Gdy zap ata przez Klienta nie wystarcza do zaspokojenia kilku zaleg ych 
nale no ci, w pierwszej kolejno ci mo emy zaliczy  p atno  na nale no  
dawniej wymagaln , a w przypadku kilku tak samo dawnych nale no ci – 
wed ug kolejno ci faktur; to co przypada na poczet danej nale no ci mo emy 
zaliczy  w pierwszej kolejno ci na zwi zane z ni  zaleg e wiadczenia 
uboczne. Odmienne zastrze enie Klienta przy zap acie jest nieskuteczne. 

6. Klient nie mo e przenosi  na osoby trzecie swoich wierzytelno ci ani roszcze  
wobec nas. 

 
IV. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU  
1. Dostawy cz ciowe s  dopuszczalne. 
2. Termin dostawy jest zastrze ony na nasz  korzy . 
3. Dostawa towaru jest wykonana: je eli towar ma by  przes any – z chwil   jego 

dostarczenia do oznaczonego miejsca przeznaczenia; je eli towar ma by  
odebrany przez Klienta w magazynie wskazanym w umowie – z chwil  
postawienia w nim wyodr bnionego w tym celu towaru. Klient zostanie 
powiadomiony o planowanym dniu wykonania dostawy.  

4. Termin dostawy przed u a si  odpowiednio w razie wyst pienia przeszkody 
uniemo liwiaj cej lub istotnie utrudniaj cej dostaw , za któr  nie ponosimy 
odpowiedzialno ci, jak np. po ar, powód , awaria urz dzenia lub rodka 
transportu, przeszkody na drogach, niedost pno  danego asortymentu 
towaru, akt w adzy publicznej, niezale nie od tego, czy przeszkoda taka 
dotyczy nas, czy te  osób trzecich, w tym dostawców oraz przewo ników. 
Powy sze dotyczy tak e przeszkody w dostawie w okresie zw oki w dostawie. 
O wyst pieniu oraz ustaniu przeszkody w dostawie poinformujemy 
niezw ocznie Klienta.  

5. W razie zw oki w dostawie, Klient zobowi zany jest wyznaczy  nam 
dodatkowy termin dostawy, nie krótszy ani eli 14 dni.  

6. Je eli towar ma by  przes any, Klient zobowi zany jest do jego odbioru oraz 
wy adunku natychmiast po jego dostarczeniu. Je eli towar ma by  odebrany w 
magazynie wskazanym w umowie, Klient zobowi zany jest do jego odbioru 
oraz za adunku w dniu  postawienia towaru do odbioru lub w dniu nast pnym. 
W razie opó nienia w odbiorze towaru, Klient ponosi ryzyko przypadkowej 
utraty lub przypadkowego uszkodzenia towaru, zobowi zany jest do zap aty 
ceny sprzeda y w terminie p atno ci oraz do naprawienia szkody, w tym  
zwrotu kosztów transportu oraz sk adowania towaru.  

7. Klientowi nie przys uguje prawo zatrzymania towaru.  
 
V. ZASTRZE ENIE PRAWA W ASNO CI 
1. Do czasu zap aty ca ej ceny sprzeda y zastrzegamy sobie prawo w asno ci 

dostarczonego towaru („towar zastrze ony”).  
2. Klient nie jest uprawniony do po czenia lub pomieszania towaru 

zastrze onego z rzecz  ruchom  ani do jego przetworzenia. Takie po czenie 
lub pomieszanie uznaje si  za dokonane w z ej wierze, niezale nie od 
stosunku warto ci po czonych rzeczy, a my stajemy si  wspó w a cicielem 
ca o ci wed ug stosunku warto ci rzeczy pomieszanych lub pomieszanych 
oraz mo emy, w granicach art. 193 § 1 kodeksu cywilnego, da  
przywrócenia stanu poprzedniego. Przetworzenie towaru zastrze onego 
uznaje si  za dokonane w z ej wierze i stosuje si  art. 192 § 2 kodeksu 
cywilnego. Do rzeczy powsta ej w wyniku po czenia lub pomieszania oraz 

rzeczy wytworzonej w wyniku przetworzenia stosuje si  pkt 1-6. Odst pienie 
przez nas od umowy mo e odnosi  si  tak e do tych rzeczy. 

3. Klient zobowi zany jest nale ycie oznaczy  towar zastrze ony, da  nam 
mo liwo  jego sprawdzania oraz powiadomi  nas pisemnie o ka dym 
prawnym lub faktycznym zagro eniu dla towaru zastrze onego. 

4. Do czasu zap aty ca ej ceny sprzeda y Klient nie mo e rozporz dzi  towarem 
zastrze onym ani odda  go w u ywanie. Klient ju  z chwil  zawarcia umowy z 
nami przelewa na nas na zabezpieczenie swoje wierzytelno ci z tytu u takiego 
rozporz dzenia lub oddania do u ywania, do wysoko ci niezap aconej nam 
ceny sprzeda y. Klient zobowi zany jest powiadomi  d u nika przelanej 
wierzytelno ci o przelewie. Kwoty zap acone nam przez d u nika przelanej 
wierzytelno ci zaliczymy na poczet zabezpieczonej ceny sprzeda y. Je eli 
d u nik przelanej wierzytelno ci opó nia si  z jej zap at , mo emy w terminie 
90 dni od pierwszego dnia opó nienia odst pi  od umowy przelewu i za da  
od Klienta innego stosownego zabezpieczenia.  

5. Klient zobowi zany jest ubezpieczy  towar zastrze ony oraz przela  nam na 
zabezpieczenie, na nasze danie, swoje wymagalne wierzytelno ci wobec 
zak adu ubezpiecze  w tym zakresie. Zdania 3-6 pkt V.4 znajduj  
zastosowanie. 

6. Je eli zabezpieczenia, o których mowa w pkt V.1-5, okaza yby si  
nieskuteczne lub niewykonalne z uwagi na tre  w a ciwego prawa obcego, 
uznaje si  za wi ce odpowiadaj ce nim zabezpieczenie(-a) obcego prawa 
w a ciwego. Klient zobowi zany jest podj  wszelkie dzia ania i czynno ci 
niezb dne do zachowania zabezpiecze . 

 
VI. TOWAR  
1. Gatunki, wymiary, masy, tolerancje, jako  okre lone s  wed ug norm EN.   
2. Ilo  towaru i ich mas  ustala si  wed ug wag teoretycznych, tj. 8 kg/m2 dla 1 

mm grubo ci. 
3. Ustala si  nast puj ce tolerancje ilo ciowe: +/- 5%.  
4. Sposób opakowania oraz transportu towaru okre lamy my, uwzgl dniaj c 

zwyczaje handlowe.  
 
VII. ODPOWIEDZIALNO  ZA WADY FIZYCZNE 
1. Klient zobowi zany jest zbada  towar: je eli ma on by  przes any - z chwil  

dostarczenia towaru do oznaczonego miejsca przeznaczenia, a je eli ma on 
by  odebrany w magazynie wskazanym w umowie – z chwil  zako czenia 
transportu towaru z magazynu.  

2. Klient zobowi zany jest zawiadomi  nas pisemnie o wadzie w terminie 7 dni: 
od dnia odbioru – co do wad jawnych oraz innych wad, które mog y zosta  
stwierdzone przy fachowym zbadaniu towaru; od dnia ujawnienia si  wady – 
co do pozosta ych wad. W zawiadomieniu Klient zobowi zany jest opisa  
wad  oraz za czy  dowody (zdj cia itp.). 

3. Klient zobowi zany jest natychmiast zaprzesta  przetwarzania, obróbki itp. 
towaru, co do którego wykry  wad , oraz umo liwi  nam realn  kontrol  tego 
towaru, pod rygorem utraty praw i roszcze  z tytu u r kojmi. Post powanie 
kontrolne trwa 14 dni od zawiadomienia.  

4. Klient mo e da  wiadczenia towaru wolnego od wad. wiadczenie towaru 
wolnego od wad nast puje, wed ug naszego wyboru, w drodze usuni cia 
wady albo wymiany towaru wadliwego na wolny od wad. Termin dla usuni cia 
wady i wymiany wynosi 14 dni od dnia otrzymania pisemnego dania 
wiadczenia rzeczy wolnej od wad. Zg oszenie dania przez zako czeniem 

post powania kontrolnego jest nieskuteczne. Je li nie dochowamy terminowi 
dla usuni cia wady i wymiany, Klient mo e da  na pi mie obni enia ceny 
lub odst pi  od umowy. Prawo dania obni enia ceny oraz prawo 
odst pienia dotyczy tylko wadliwego towaru obj tego zawiadomieniem o 
wadzie.  

5. Je eli kontrola wyka e, e Klientowi nie przys uguj  prawa oraz roszczenia z 
tytu u r kojmi, Klient jest zobowi zany ponie  koszty zwi zane z t  kontrol .  

6. Nie udzielamy osobnej gwarancji jako ci. Powo ywanie si  przez nas na 
normy, specyfikacje materia owe lub na badania nie stanowi naszego 
zapewnienia co do jako ci. Dotyczy to tak e naszych publicznych wypowiedzi 
odno nie jako ci towaru, w szczególno ci zawartych w materia ach 
reklamowych. Obowi zkiem Klienta jest kontrola przydatno ci towaru dla 
zamierzonego jego zastosowania, w razie potrzeby, za fachow  porad  osób 
trzecich, za  ewentualne wykonane przez nas dla Klienta opracowania, 
udzielone porady lub zalecenia nie wi  nas. 

 
VIII. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNO CI 
1. Za szkody, wyrz dzone wskutek naruszenia obowi zków umownych oraz 

pozaumownych, odpowiadamy wy cznie wówczas, gdy s  one wynikiem 
winy umy lnej lub ra cego niedbalstwa. Dotyczy to tak e naszej 
odpowiedzialno ci za osoby trzecie, w tym dostawców oraz przewo ników.  

2. Z zastrze eniem pkt VIII.1, w razie zw oki w dostawie towaru w wyznaczonym 
nam dodatkowym terminie zobowi zani jeste my do zap aty kary umownej w 
wysoko ci 0,1 % warto ci towaru obj tego zw ok  za ka dy dzie  zw oki, 

cznie nie wi cej ani eli 10 % tej warto ci. Nie ponosimy odpowiedzialno ci 
za szkody przekraczaj ce wysoko  kary umownej. 

3. Z zastrze eniem pkt VIII.1-2, nasza odpowiedzialno  odszkodowawcza 
ogranicza si  do najwy ej trzykrotno ci ceny sprzeda y z tytu u danej 
dostawy. Dotyczy to tak e odpowiedzialno ci odszkodowawczej z tytu u wad 
towaru. 

4. Powy sze ograniczenia odpowiedzialno ci nie dotycz  odpowiedzialno ci za 
produkt niebezpieczny.  

 
IX. POSTANOWIENIA KO COWE 
1. Zmiany oraz uzupe nienia niniejszych Ogólnych Warunków odnosz  si  tylko 

do umów przysz ych. 
2. Umowy oraz niniejsze Ogólne Warunki podlegaj  prawu polskiemu. 
3. W a ciwymi s  s dy naszej siedziby. 
 


