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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BUDVAR 
CENTRUM SP. Z O.O. (OWS) 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsze  ogólne warunki sprzedaży, zwane 
dalej „OWS”, określają zasady, na jakich 
BUDVAR  Centrum Sp. z o.o.  z siedzibą w 
Warszawie, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 
10, adres zakładu głównego i do 
korespondencji: 98-220 Zduńska Wola, ul. 
Przemysłowa 36,  zwana dalej „Dostawcą”, 
sprzedaje i dostarcza oferowane przez siebie 
towary.  

2. Przyjęte do realizacji przez Dostawcę 
zamówienie zostanie zrealizowane w myśl 
OWS, które stanowią w takim wypadku 
integralną częścią umowy i wiążą także 
Odbiorcę.  

3. OWS nie stosuje się do sprzedaży 
konsumenckiej.  

 

§ 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

1. Odbiorca składa u Dostawcy zamówienie 
sporządzone w oparciu o cennik w programie 
komputerowym, a do czasu jego 
udostępnienia w oparciu o cennik 
tabelaryczny. 

2. W przypadkach, gdy nie jest możliwe 
ustalenie ceny zamówienia w oparciu  
o cennik, jest ona ustalana  przez Dostawcę 
w drodze indywidualnej wyceny 
sporządzanej na wniosek Odbiorcy.  

3. Przez złożenie zamówienia uznaje się 
przesłanie do centrali Dostawcy: 

a) na formularzu uzgodnionym przez strony 
zamówienia wycenionego w oparciu 
o  cennik tabelaryczny lub wycenę 
indywidualną,  albo 

b) sformatowanego, wg standardów 
Dostawcy, pliku zawierającego 
zamówienie wycenione  w oparciu  
o cennik w programie komputerowym. 

4. Cennik tabelaryczny jest rozwiązaniem 
uproszczonym i umieszczone  w nim ceny 
mogą odbiegać od danych pochodzących z 
cennika w programie komputerowym i może 
być podstawą wyliczenia cen wyłącznie do 
czasu udostępnienia cennika w programie 
komputerowym. 

5. W razie zmiany przez Odbiorcę treści 
złożonego zamówienia, Odbiorca pokryje 
koszty poniesione w związku z tym przez 
Dostawcę na podstawie kalkulacji 
sporządzonej przez Dostawcę. W takim 
wypadku termin realizacji zamówienia ulega 
odpowiedniemu przedłużeniu. 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDIITA  

BUDVAR CENTRUM SP. Z O.O. (CGV) 
 

§ 1. DECISIONI GENERALI 

1. Le presenti condizioni generali di vendita, 
successivamente denominate „OWS”, 
definiscono le regole di vendita e fornitura 
delle merci offerte da BUDVAR Centrum Sp. 
z o.o. con sede in via Postępu 10., 02-676 
Warszawa, indirizzo dello stabilimento di 
produzione e quello della corrispondenza: 

98-220 Zduńska Wola ul. Przemysłowa 36, 
successivamente denominata il „Fornitore”.  

2. L’ordine accettato dal Fornitore per la 
realizzazione sarà realizzato in conformità al 
contenuto di OWS, che costituisce la parte 
integrante del contratto e sono vincolanti 
anche per il Destinatario.  

3. OWS non vengono applicate alla vendita ai 
consumatori.  

 

§ 2. ORDINAZIONI 

1. Il Destinatario farà presso il Fornitore l’ordine 
preparato in conformità al listino prezzi in 
versione computerizzata e, fino alla 
disponibilità del suddetto listino, in base al 
listino prezzi sotto forma di tabella. 

2. Nel caso che non sia possibile stabilire il 
prezzo dell’ordine in base al listino prezzi, 
esso viene stabilito dal Fornitore in base alla 
stima individuale preparata su richiesta del 
Destinatario.  

3. Per ordine s’intende l’invio alla sede del 
Fornitore di: 

a) modulo d’ordine preparato dalle parti  
e stimato in base al listino prezzi in 
versione della tabella o in base alla stima 
individuale, oppure 

b) su un file formattato in conformità agli 
standard del Fornitore, contenente 
l’ordine preventivato in base al listino 
prezzi in versione elettronica. 

4. Il listino prezzi in versione tabellare 
costituisce una soluzione semplificata  
e i prezzi di questo listino possono essere 
differenti da quelli del listino prezzi 
elettronico, quindi il listino in versione 
tabellare può costituire la base per il calcolo 
del prezzo solamente fino al momento della 
messa a disposizione del listino prezzi 
elettronico. 

5. In caso della modifica del contenuto 
dell’ordine da parte del Destinatario, il 
Destinatario stesso pagherà le relative spese 
sostenute dal Fornitore in base al calcolo 
eseguito dal Fornitore. In tal caso viene 
prolungato rispettivamente il termine della 
consegna dell’ordine. 
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§ 3. ODMOWA REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Dostawca może odmówić przyjęcia lub nie 
zrealizować zamówienia pochodzącego od 
Odbiorcy w wypadku, jeżeli: 

a) brak jest możliwości technicznych 
zrealizowania zamówienia lub jego części, 
lub 

b) Odbiorca jest dłużnikiem Dostawcy, lub 

c) przekroczony został limit kredytu 
kupieckiego. 

 

§ 4. WARUNKI HANDLOWE 

1. Odbiorcy przysługuje upust od cen 
cennikowych ustalany indywidualnie. 

2. Terminy realizacji ustalane są w takcie 
składania zamówienia i wynikają ze 
standardów określonych przez Dostawcę  
i mogą ulec zmianie z przyczyn wynikających 
z działania siły wyższej lub opóźnień w 
dostawie surowca, za co Dostawca nie 
ponosi odpowiedzialności. 

3. W przypadku, gdy wartość pojedynczej 
dostawy jest mniejsza niż 3.000 euro albo 
gdy odległość pomiędzy siedzibą Dostawcy i 
magazynami Odbiorcy przekracza 1500 km, 
Dostawca może dostarczyć towar 
w dłuższym terminie, po uzgodnieniu go  
z Odbiorcą lub odbiorca powinien odebrać 
towar z magazynu Dostawcy. 

4. Minimalna wartość zamówienia stolarki 
wykonanej: 

a) w kolorach niestandardowych, 

b) z niestandardowym kolorem uszczelki, 

c) uznawanych za nietypowe rozwiązanie 

wynosi 3.000 euro. 

5. Warunki płatności ustalane są pomiędzy 
Dostawcą i Odbiorcą indywidualnie. 

 

§ 5. WARUNKI ODBIORU TOWARU 

1. Jeśli nic innego nie wynika z zamówienia, 
oferty zaakceptowanej przez Odbiorcę 
Dostawca dostarcza towar do magazynu 
Odbiorcy. 

2. Odbiorca zapewni dojazd do swoich 
magazynów dla samochodów ciężarowych 
Dostawcy. 

3. Okna standardowo dostarczane są  
samochodami ciężarowymi i ustawione są  
w samochodzie pionowo jedno przy drugim, 
przez co rozładunek wymaga pracy ręcznej  
i zaangażowania po stronie Odbiorcy min. 3 
osób albo z wykorzystaniem zwrotnych 
stojaków przygotowanych do rozładunku 
wózkami widłowymi. Żądanie dostawy okien 
na stojakach należy zgłaszać w zamówieniu. 

 

 

§ 3. RIFIUTO DELL’ORDINE 

Il Fornitore può rifiutare l’ordine o non realizzarlo 
qualora: 

a) manchino le possibilità tecniche per 
realizzare l’ordine o una parte dello 
stesso, oppure 

b) il Destinatario sia debitore del Fornitore, 
oppure 

c) sia stato superato il limite del credito 
commerciale. 

 

§ 4. CONDIZIONI COMMERCIALI 

1. Il Destinatario ha il diritto allo sconto sul 
listino prezzi stabilito individualmente. 

2. I termini della realizzazione vengono stabiliti 
durante la presentazione dell’offerta  
e dipendono dagli standard definiti dal 
Fornitore e possono essere modificati a 
causa di forza maggiore o per ritardi dei 
materiali, dei quali il Fornitore non è 
responsabile. 

3. In caso che il valore della singola consegna 
sia minore a 3.000 euro o la distanza tra la 
sede del Fornitore e il magazzino del 
Destinatario superi 1500 km, il Fornitore può 
consegnare la merce in termini più lunghi, 
previo accordo con il Destinatario oppure il 
Destinatario deve ritirare la merce dal 
magazzino del Fornitore. 

4. Il valore minimo dell’ordine realizzato: 

a) in colore fuori standard, 

b) con la guarnizione dal colore fuori 
standard, 

c) ritenuto una soluzione atipica 

ammonta a 3.000 euro. 

5. Le condizioni di pagamento vengono stabilite 
dal Fornitore e Destinatario individualmente. 

 

§ 5. CONDIZIONI DELLA CONSEGNA DELLA 
MERCE 

1. Se dall’ordine non risulta diversamente  
e dall’offerta accettata dall’Acquirente, il 
Fornitore deve consegnare la merce al 
magazzino del Destinatario. 

2. Il Destinatario garantirà l’accesso ai propri 
magazzini ai camion del Fornitore. 

3.  Gli standard prevedono la consegna delle 
finestre con camion collocate su di loro 
verticalmente uno a fianco dell’altro, perciò lo 
scarico deve essere eseguito manualmente 
con la disponibilità di almeno tre persone da 
parte del Destinatario oppure con l’ausilio dei 
telai mobili preparati per lo scarico con il 
carrello elevatore. La richiesta della fornitura 
delle finestre sui telai deve essere specificata 
sull’ordine. 
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§ 6. ODBIÓR TOWARU 

1. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za 
sprawdzenie zgodności dostawy  
z zamówieniem, dokumentem dostawy  
i fakturą w momencie odbioru towarów.  

2. W przypadku, gdy dostarczony do Odbiorcy 
towar nie odpowiada specyfikacji 
zamówienia, bądź zamówienie nie zostało  
w ogóle złożone, wówczas Odbiorca jest 
obowiązany natychmiast odesłać towar do 
Dostawcy. 

3. W przypadku odmowy przez Odbiorcę 
odbioru towaru, Odbiorca zobowiązany jest 
odebrać towar z magazynu Dostawcy na 
swój koszt po zapłaceniu na rzecz Dostawcy 
opłaty za składowanie w wysokości 0,5 % 
ceny sprzedaży nieodebranego towaru za 
każdy dzień w przypadku, gdy czas 
składowania przekracza 7 dni.  

4. W przypadku gdy Odbiorca opóźnia się w 
zapłacie wymagalnych zobowiązań wobec 
Dostawcy, Dostawca zwolniony jest z 
obowiązku dostawy towaru zamówionego 
przez Odbiorcę, a na Odbiorcy ciąży 
obowiązek zapłaty na rzecz Dostawcy opłaty 
za składowanie w wysokości 0,5 % ceny 
sprzedaży niedostarczonego towaru za 
każdy dzień w przypadku, gdy czas 
składowania przekracza 7 dni licząc od dnia, 
gdy Dostawca zgodnie z zamówieniem był 
gotowy wywieźć towary Odbiorcy.  

5. W razie, gdy towar został dostarczony do 
Odbiorcy, a Odbiorca nie uiścił zapłaty, która 
winna była nastąpić przed dostawą towaru, 
albo gdy w miejscu i chwili dostawy brak jest 
osoby uprawnionej do odbioru dostawy, 
towar może zostać niewydany Odbiorcy,  
a kolejna dostawa towaru przez Dostawcę 
możliwa będzie po opłaceniu przez Odbiorcę 
kosztów ponownej dostawy oraz opłaty za 
składowanie w wysokości 0,5 % ceny 
sprzedaży niewydanego towaru za każdy 
dzień, gdy czas składowania przekracza  10 
dni.  

6. Nieodebranie towaru przez Odbiorcę albo 
odmowa wydania towaru nie wstrzymuje 
obowiązku terminowej zapłaty należności 
wynikającej z wystawionej przez Dostawcę 
faktury. 

7. Po wydaniu towaru, ryzyko utraty, 
uszkodzenia bądź pogorszenia towaru 
przechodzi na Odbiorcę. 

8. Zwroty towaru, z wyłączeniem ust. 2,  
dopuszczalne są jedynie za wcześniejszą 
pisemną zgodą Dostawcy. 

9. Odbiorca jest zobowiązany do podpisania 
faktury sprzedaży wystawionej przez 
Dostawcę oraz dokumentów dostawy, tj. 
specyfikacji dostawy, a w przypadku dostawy 
wewnątrzwspólnotowej dokumentu 
transportowego lub CRM i przekazania ich 
Dostawcy natychmiast po otrzymaniu towaru, 

§ 6. CONSEGNA DELLA MERCE 

1. Il Destinatario è responsabile 
dell’esecuzione, nel momento della 
consegna della merce, del controllo della 
conformità della merce consegnata con 
l’ordine, del documento di consegna e della 
fattura.  

2. Nel caso che la merce consegnata al 
Destinatario non sia conforme alla specifica 
dell’ordine, oppure l’ordine non sia stato 
presentato, il Destinatario è tenuto a 
rispedire la merce immediatamente al 
Fornitore. 

3. In caso di rifiuto di accettazione delle merci, il 
Destinatario è obbligato a ritirare, a proprie 
spese, la merce dal magazzino del Fornitore, 
dopo aver pagato al Fornitore le spese di 
deposito pari al 0,5 % del prezzo di vendita 
della merce non ritirata per ogni giorno in 
caso che la durata d’ammasso superi 7 
giorni.  

4. Nel caso di un ritardo nel pagamento di debiti 
scaduti a favore del Fornitore, quest’ultimo 
è esonerato dall’obbligo di consegnare la 
merce ordinata dal Destinatario, e il 
Destinartario è tenuto a pagare al 
Destinatario i costi di deposito pari al 0,5% al 
giorno del prezzo di vendita della merce non 
consegnata, in caso che il periodo di 
deposito superi 7 giorni, a decorrere dalla 
data in cui, conformemente all’ordine, il 
Fornitore era pronto ad esportare i beni al 
Destinatario. 

5. Nel caso della realizzazione della fornitura al 
Destinatario e del mancato pagamento  da 
effettuare prima del ritiro della merce,  
o qualora nel luogo e nel momento di 
consegna manchi la persona autorizzata al 
ritiro della merce, la merce non potrà essere 
consegnata al Destinatario, e la successiva 
consegna della merce sarà possibile dopo 
l’avvenuto pagamento da parte del 
Destinatario delle spese di seconda 
spedizione e dei costi di deposito pari al 
0,5% del prezzo di vendita della merce non 
consegnata per giorno, se il tempo di 
deposito supera i 10 giorni.  

6. Il mancato ritiro della merce da parte del 
Destinatario o il rifiuto della consegna non 
esonera dall’obbligo del puntuale pagamento 
dell’importo indicato sulla fattura emessa dal 
Fornitore. 

7. Dopo la consegna della merce la 
responsabilità della sua perdita o dei danni 
cade sul Destinatario. 

8. Le restituzioni della merce ad eccezione di 
cui al punto 2, sono ammissibili solamente 
previo consenso scritto del Fornitore. 

9. Il Destinatario è tenuto a firmare la fattura di 
vendita emessa dal Fornitore e i documenti 
di consegna cioè la specifica della consegna 
e in caso della consegna sul territorio 
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upoważniającego do zerowej stawki podatku 
VAT, jeśli taka ma miejsce.  
W przypadku zaniechania przez Odbiorcę 
któregokolwiek z powyższych obowiązków, 
Dostawca ma prawo do skorygowania 
zerowej stawki podatku  VAT, na podstawową 
obowiązującą w Polsce dla sprzedaży 
krajowej. 

10. W przypadku towaru, który nie został 
odebrany przez dłużej niż 30 dni, Dostawca 
ma prawo podjąć decyzję jednostronną 
dotyczącą jego utylizacji na koszt Odbiorcy. 
Dostawca ma również prawo dochodzenia od 
Odbiorcy odszkodowania w wysokości ceny 
sprzedaży nieodebranego towaru 

 

 

§ 7. WARUNKI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
WADY TOWARU NA PODSTAWIE REKOJMI 

ORAZ USUWANIE WAD 

1. Odpowiedzialność Dostawcy za wady towaru 
na podstawie rękojmi dotyczy umów 
zawartych pomiędzy Dostawcą  
i Odbiorcą i obowiązuje: 

a) W przypadku zamówień realizowanych 
przez Dostawcę do magazynu Odbiorcy – 
na terytorium kraju, w którym mieści się 
siedziba Odbiorcy, 

b) W przypadku zamówień odbieranych 
przez Odbiorcę z magazynu Dostawcy – 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Z roszczeniami z tytułu rękojmi w stosunku do 
Dostawcy mogą występować wyłącznie 
Odbiorcy, będący bezpośrednio stroną 
umowy zawartej z Dostawcą. 

3. Niniejsze OWS nie mają zastosowania do 
umów zawieranych przez Odbiorcę  
z dalszymi kontrahentami. 

4. Odpowiedzialność Dostawcy za wady 
towarów dostarczonych Odbiorcy obejmuje 
tylko wady powstałe  z przyczyn tkwiących  
w rzeczy sprzedanej, tj. nie obejmuje m.in.: 

a) skutków wyraszania i podobnych zjawisk, 
wywołanych niewłaściwymi warunkami 
klimatycznymi panującymi wewnątrz 
pomieszczenia lub niesprawną 
wentylacją; 

b) występowania interferencji na szkle oraz 
podobnych zjawisk optycznych 
właściwych szybom; 

c) skutków niewłaściwej eksploatacji oraz 
wad ujawnionych w trakcie użytkowania 
towarów nie poddanych konserwacji 
zgodnie z informacją o towarze oraz 
instrukcją jego konserwacji 
i użytkowania, a także nieprawidłowego 
montażu przez Odbiorcę lub osoby 
trzecie; 

d) niewłaściwego składowania. 

dell’Unione Europea del documento di 
trasporto o di CRM e di trasmetterli al 
Fornitore immediatamente dopo la consegna 
della merce, che autorizza l’applicazione del 
tasso di aliquota IVA (VAT) pari al 0%. In 
caso di mancato adempimento da parte del 
Destinatario di uno dei suddetti obblighi, il 
Fornitore ha il diritto di correggere il tasso di 
aliquota IVA(VAT) al  tasso vigente in 
Polonia per la vendita all’interno del paese. 

10. Nel caso di merce non ritirata da oltre 30 
giorni, il Fornitore ha la facoltà di decidere 
unilateralmente in merito allo smaltimento a 
spese del Destinatario. Il Fornitore ha altresì 
diritto di pretendere dal Destinatario un 
indennizzo pari al prezzo di vendita della 
merce non reclamata 

 

§ 7. CONDIZIONI DI RESPONSABILITA` PER I 
DIFETTI DELLA MERCE IN BASE ALLA 

GARANZIA ED ELIMINAZIONE DEI DIFETTI 

1. La responsabilità del Fornitore per i vizi della 
merce derivante dalla garanzia legale 
riguarda i contratti stipulati tra il Fornitore e il 
Destinatario; il regime di tale responsabilità è 
in vigore: 

a) per gli ordini consegnati dal Fornitore 
nel magazzino del Destinatario – nel 
territorio del Paese in cui si trova la sede 
legale del Destinatario 

b) per gli ordini ritirati dal Destinatario dal 
magazzino del Fornitore – nel territorio 
della Repubblica di Polonia.  

2. Solo i Destinatari firmatari dei contratti con il 
Fornitore possono far valere nei confronti del 
Fornitore i loro diritti derivanti dalla garanzia 
legale. 

3. Le disposizioni delle presenti Condizioni 
Generali di Vendita (OWS) non si applicano 
ai contratti stipulati tra il Destinatario e i suoi 
Clienti. 

4. La responsabilità del Fornitore per i difetti 
della merce fornita al Destinatario copre solo 
i difetti della merce venduta cioè non 
comprende i difetti causati: 

a) da gelo, sbrinamento o altre circostanze 
simili dovute alle scorrette condizioni 
climatiche all’                                                                
interno o dalla ventilazione difettosa; 

b) la presenza di interferenze sul vetro  
e simili fenomeni ottici caratteristici del 
vetro; 

c) effetti dello scorretto utilizzo o difetti 
comparsi durante l’utilizzo della merce 
non sottoposta alle operazioni di 
manutenzione in conformità alle 
informazioni contenute nel libretto della 
merce e nelle istruzioni di manutenzione 
e uso, inoltre a causa del montaggio 
scorretto effettuato dal Destinatario                
o dalle persone terze; 
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5. Odbiorca zobowiązany jest zawiadomić 
Dostawcę o wadach towaru:  

a) innych niż uszkodzenia mechaniczne 
niezwłocznie, jednak nigdy później w 
ciągu 7 dni od daty jej stwierdzenia 
bądź daty, w której w normalnym toku 
czynności w rozumieniu powszechnym 
mogła zostać stwierdzona,  

b) związanych z uszkodzeniem 
mechanicznym najpóźniej w ciągu 7 dni 
od dostawy, 

         pod rygorem utraty prawa do dochodzenia   
         usunięcia wad.  
6. Reklamacje są rozpatrywane po przesłaniu 

Dostawcy wypełnionego protokołu 
reklamacyjnego, wraz z: 

a) podaniem numeru oraz daty wystawienia 
faktury, 

b) fotografiami w przypadkach, w których 
mogą stanowić udokumentowanie 
występującej wady. 

7. W ramach załatwiania reklamacji Odbiorca 
usuwa wady, a Dostawca dostarcza mu w 
tym celu niezbędne materiały lub towary 
wolne od wad, a dostawa realizowana jest 
wraz z dostawą kolejnego zamówienia 
złożonego przez Odbiorcę. Własność 
wadliwych wymienionych części przysługuje 
Dostawcy. 

8. Wynagrodzenie za usuwanie wad przez 
Odbiorcę w ramach załatwiania reklamacji 
zawiera się w upustach udzielanych 
Odbiorcy przez Dostawcę.  

9. W razie potwierdzenia przez Dostawcę 
występowania istotnej wady zakupionego 
towaru, wymagającej interwencji zakładu 
produkcyjnego Dostawcy, w przypadkach 
ekonomicznie uzasadnionych Odbiorca jest 
zobowiązany wadliwy towar odesłać do 
Dostawcy na jego koszt, chyba 
że stwierdzone przez Dostawcę okoliczności 
uzasadniają konieczność innego 
postępowania. W przypadku wady widocznej 
(uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwych 
wymiarów, niewłaściwego otwierania 
skrzydeł okiennych, użytych niewłaściwych 
materiałów) będą one podlegały reklamacji 
wyłącznie zanim zakupiony towar zostanie 
trwale zamontowany. 

10. Wymiana wadliwego towaru na wolny od wad 
w całości lub części, odstąpienie od umowy 
sprzedaży albo żądanie obniżenia ceny 
wymaga zgody Dostawcy. 

11. W przypadku stwierdzenia wady zakupionego 
towaru przy dostawie termin realizacji 
zamówienia wydłuża się o czas niezbędny do 
załatwienia reklamacji, ale nie dłużej jak 30 
dni. 

12. Wyklucza się roszczenia odszkodowawcze 
Odbiorcy względem Dostawcy. Dostawca nie 
odpowiada za szkody, które powstały z 

d) scorretto deposito. 

5. Il Destinatario è tenuto a segnalare 
immediatamente al Fornitore i vizi della 
merce 
a) diversi da quelli meccanici: entro e non 

oltre 7 giorni dalla data in cui il guasto è 
stato riscontrato oppure dalla data in cui, 
considerando le procedure normali 
secondo quanto generalmente 
ammesso, il guasto poteva essere 
riscontrato, 

b) guasti meccanici: entro e non oltre 7 
giorni dalla data di consegna, 

a pena di decadenza del diritto 
all'eliminazione dei difetti. 

6. I reclami vengono valutati dopo l’invio al 
Fornitore del verbale di reclamo con: 

a) l’indicazione del numero e data di 
emissione della fattura , 

b) Le fotografie nel caso in cui possano 
costituire la documentazione del difetto 
verificatosi. 

7. Nell’ambito della risoluzione del reclamo, il 
Destinatario elimina i difetti e il Fornitore 
fornisce in tal caso i materiali necessari o le 
merci prive di difetti in occasione della 
consegna del prossimo ordine fatto dal 
Destinatario. La proprietà dei ricambi difettosi 
sostituiti e del Fornitore 

8. Il compenso per l’eliminazione dei difetti da 
parte del Destinatario nell’ambito della 
risoluzione del reclamo è compreso negli 
sconti concessi dal Fornitore al Destinatario.  

9. Nel caso di conferma da parte del Fornitore 
della presenza di un significativo difetto della 
merce acquistata, che esige l’intervento 
dell’impianto di produzione del Fornitore, in 
casi economicamente giustificati, il 
Destinatario è tenuto a restituire la merce 
difettosa al Fornitore a sue spese, ameno 
che le circostanze verificate dal Fornitore 
giustifichino la necessità di un altro 
procedimento. In caso di presenza di difetti 
visibili (danno meccanico, dimensioni errate, 
scorretto funzionamento dell’anta, materiali 
sbagliati) il difetto sarà soggetto a reclamo 
solo nel caso in cui la merce acquistata non 
sia già stata montata definitivamente.  

10. La sostituzione della merce difettosa con la 
merce priva di difetti in toto o in parte, la 
disdetta del contratto di vendita o la richiesta 
di abbassamento del prezzo esige il 
consenso del Fornitore. 

11. Qualora si riscontri un danno alla merce 
acquistata al momento della consegna, il 
termine della realizzazione dell’ordine, si 
prolunga dell’ulteriore tempo necessario per 
l’espletamento del reclamo, ma non oltre  
a 30 giorni. 

12. Si escludono le rivendicazioni per i danni nei 
confronti del Fornitore da parte del 
Destinatario. Il Fornitore non è responsabile 
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innych przyczyn, niż wady tkwiące w rzeczy 
sprzedanej, a w szczególności nie 
odpowiada za nieuzyskane przez Odbiorcę 
korzyści lub inne szkody majątkowe przez 
niego poniesione.  

13. Warunki gwarancji ustalone są przez 
Dostawcę odrębnie. 

14. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują 
jedynie w odniesieniu do towaru, za który 
Odbiorca dokonał zapłaty w całości. 

15. Towar nie odebrany w terminie, gdzie 
opóźnienie przekracza 7 dni licząc od dnia 
gdy Dostawca zgodnie z zamówieniem był 
gotowy wywieźć towary Odbiorcy, nie jest 
objęty gwarancją, a uprawnienia z tytułu 
rękojmi zostają wyłączone. 

 

§ 8. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI 

Dostarczony Odbiorcy towar pozostaje 
własnością Dostawcy do czasu uiszczenia przez 
Odbiorcę zapłaty całości ceny sprzedaży.  

 

§ 9. ROZLICZANIE PŁATNOŚCI I SKUTKI 
ZWŁOKI W ZAPŁACIE CENY 

1. Przy zapłacie zobowiązań Odbiorca 
wskazuje przedmiot zobowiązania.  
W przypadku braku wskazania wpłata będzie 
rozliczana przez Dostawcę wg jego uznania. 
Dostawca może również zaliczyć wpłaty 
dokonywane przez Odbiorcę, niezależnie od 
jego wskazania, na przeterminowane 
należności Odbiory, jeśli takie występują. 

2. W wypadku, gdy Odbiorca pozostaje  
w zwłoce z zapłatą na rzecz Dostawcy 
wymagalnych należności, a zwłoka nie 
przekracza 30 dni, wówczas odsetki za 
zwłokę wynoszą 0,05 % za każdy dzień 
zwłoki. Jeżeli zwłoka z zapłatą jest co 
najmniej 30-dniowa, wówczas odsetki za 
zwłokę wynoszą 0,1 % za każdy dzień 
zwłoki. Odsetki będą kapitalizowane na 
koniec każdego miesiąca i dopisywane do 
kwoty zadłużenia. 

3. Odbiorca pozostający w zwłoce z zapłatą na 
rzecz Dostawcy wymagalnych należności 
zobowiązany jest pokryć koszty egzekucji 
oraz dochodzenia należności, a także 
zryczałtowane koszty prowadzenia przez 
Dostawcę korespondencji związanej  
z dochodzeniem należności w wysokości 10 
euro za każdą przesyłkę poleconą.  

4. W razie, gdy Odbiorca pozostaje w zwłoce z 
zapłatą na rzecz Dostawcy wymaganych 
należności, albo gdy doszło do przekroczenia 
limitu kredytu kupieckiego, Dostawca może 
wstrzymać realizację złożonego zamówienia 
a także dostawę towaru do czasu zapłaty 
wymagalnych należności albo uwolnienia 
limitu kredytu kupieckiego,  a termin realizacji 
wstrzymanych zamówień ulega 

dei danni causati per motivi diversi che  
i difetti della merce venduta e in particolare 
non è responsabile degli introiti mancati  
o altri danni patrimoniali subiti dal 
Destinatario.  

13. Le condizioni della garanzia vengono stabiliti 
a parte dal Fornitore. 

14. I diritti a titolo della garanzia legale spettano 
solamente relativamente alla merce pagata 
totalmente dal Destinatario. 

15. Quando la merce non viene ritirata entro il 
termine previsto originariamente e quando il 
ritardo supera i 7 giorni dal giorno in cui il 
Fornitore era pronto a consegnare la merce 
al Destinatario, tale merce non è coperta da 
garanzia ed i diritti in garanzia sono esclusi. 

 

§ 8. RISERVA SULLA PROPRIETÀ 

La merce consegnata al Destinatario appartiene 
al Fornitore fino al momento del pagamento del 
prezzo di vendita totale.  

 

§ 9. CONTABILIZZAZIONE DEI PAGAMENTI 
ED EFETTI DEL RITARDO NEL PAGAMENTO  

1. Nel pagamento dei propri impegni il 
Destinatario indica il soggetto dell’impegno. 
Nel caso di mancata indicazione, il 
pagamento verrà contabilizzato dal Fornitore 
a sua discrezione. Il Fornitore può anche 
considerare i versamenti del destinatario, 
indipendentemente dalle sue indicazioni, su 
conto dei pagamenti scaduti del destinatario, 
qualora si verifichino. 

2. Nel caso in cui il Destinatario tardi nel 
pagamento al Fornitore degli impegni esigibili 
e il ritardo non superi 30 giorni, allora gli 
interessi per il ritardo sono pari al 0,05 % per 
ogni giorno di ritardo. Se il ritardo supera i 
30-giorni, gli interessi sono pari al 0,1 % per 
ogni giorno di ritardo. Gli interessi saranno 
capitalizzati alla fine di ogni mese e sommati 
all’importo del debito. 

3. Il destinatario in ritardo nel pagamento degli 
impegni esigibili a favore del Fornitore deve 
coprire le spese dell’esecuzione e della 
richiesta del pagamento e costi forfetari della 
corrispondenza tenuta dal Fornitore relativa 
alla richiesta del pagamento del dovuto pari  
a 10 euro per ogni lettera raccomandata.  

4. Nel caso che il Destinatario ritardi nel 
pagamento a favore del Fornitore degli 
importi esigibili, o in caso del superamento 
del fido commerciale, il Fornitore può 
sospendere la realizzazione degli ordini 
effettuati e la consegna della merce fino al 
pagamento del dovuto o liberazione e del 
fido commerciale, e il termine di 
realizzazione degli ordini sospesi viene 
adeguatamente spostato. 

5. Nel caso dell’allungamento, previo consenso 
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odpowiedniemu przesunięciu. 

5. W przypadku wydłużenia, za zgodą 
Dostawcy, terminu płatności Odbiorca 
zobowiązany jest uiścić na rzecz Dostawcy 
opłatę w wysokości 1% ceny towaru z VAT, 
za każde rozpoczęte 30 dni. 

6. Wszelkie opłaty bankowe związane  
z płatnościami uiszcza Odbiorca. 

7. Wyłącza się prawo Odbiorcy do potrącania 
jego wierzytelności z wierzytelnościami 
Dostawcy. 

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dostawca zastrzega sobie prawo 
wprowadzania zmian w towarze nie 
pogarszających walorów technicznych 
towaru. 

2. Informacje zawarte w prospektach, 
katalogach a także na stronach www nie 
mogą być traktowane jako oferta, chyba że 
zostały określone przez Dostawcę jako 
wiążące. 

3. Wszelkie ustalenia dodatkowe, 
zobowiązania bądź zmiany umów wymagają 
dla swej ważności formy pisemnej. 

4. Sądem właściwym do rozstrzygania 
ewentualnych sporów wynikających  
z realizacji umowy zawartej przez Dostawcę 
z Odbiorcą jest sąd właściwy dla Dostawcy. 
Dla rozstrzygania sporów wynikających  
z umowy ma zastosowanie prawo polskie. 

5. W przypadku sporządzenia umów w dwóch 
językach, w przypadku rozbieżności,  
wiążącą wersją językową jest polska wersja. 

del Fornitore, del termine di pagamento, il 
Destinatario è tenuto a pagare a favore del 
Fornitore l’importo pari all’1% del prezzo 
della merce con aliquota VAT (IVA), per ogni 
30 giorni iniziati. 

6. Tutte le spese bancarie inerenti ai pagamenti 
sono a carico del Destinatario. 

7. È esclusa la facoltà del Destinatario di 
compensare i suoi crediti con i crediti del 
Fornitore. 

 

 

§ 10. DECISIONI FINALI 

1. Il Fornitore si riserva il diritto di apportare 
modifiche ma queste non dovranno essere 
peggiorative per i valori tecnici della merce. 

2. Le informazioni contenute nel depliant, nei 
cataloghi e sui siti www non possono essere 
considerate offerte, a meno che non siano 
state definite dal Fornitore come vincolanti. 

3. Tutti gli altri accordi aggiuntivi, impegni  
o modifiche del contratto esigono forma 
scritta. 

4. Per ogni eventuale controversia derivante 
dall’esecuzione del presente contratto 
è competente il tribunale situato nel luogo in 
cui il Fornitore ha lo stabilimento principale 

Ogni controversia che dovesse insorgere in 
relazione alla realizzazione degli impegni 
contrattuali è soggetta alla legislazione 
polacca. 

5. In caso della redazione del contratto in due 
lingue e d’incoerenza  tra le versioni 
linguistiche, fa fede la versione in lingua 
polacca. 

 
 


