
Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży (OWUS) wyrobów stalowych  

i metalowych obowiązujące w firmie Ost-West-Stahl Sp. z o.o. Sp. k.  

z siedzibą w Rudnej Małej 47b; 36-060 Głogów Małopolski 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich 

umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych przez  firmę Ost-West-Stahl 

Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rudnej Małej 47b; 36-060 Głogów Małopolski z podmiotami 

mającymi swoją siedzibę na terytorium Polski. 

§ 2. Użyte w niniejszych OWUS określenia oznaczają:  

1. Sprzedający – Ost-West-Stahl Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rudnej Małej 47b; 36-

060 Głogów Małopolski 

2. Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent) mający 

swoją siedzibę na terytorium Polski;  

3. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży – niniejsze Ogólne Warunki umów sprzedaży 

zawieranych przez Ost-West-Stahl Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rudnej Małej 47b; 

36-060 Głogów Małopolski z Kupującym  

4. Oferta - pisemna lub ustna propozycja Sprzedającego dotycząca warunków, na 

jakich zrealizuje on zamówienie złożone przez Kupującego, zawierająca w 

szczególności: rodzaj towaru oferowanego do sprzedaży (wraz z jego 

parametrami), cenę, przewidywany termin realizacji zamówienia, sposób i 

termin zapłaty należności  

5. Towar – wyroby stalowe a także wyroby z metali i ich stopów sprzedawane przez 

Sprzedającego  

6. Usługa – wszelkie usługi świadczone na rzecz Kupującego przez Sprzedającego 

będące w związku z zawartą umową sprzedaży.  

 

II. ZAKRES STOSOWANIA OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY  

§ 3. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży określają standardowe warunki, na 

jakich Sprzedający sprzedaje towary Kupującemu i dotyczą one wszystkich ofert 

sprzedaży o ile nie zostanie inaczej ustalone na piśmie. Znajdują one także zastosowanie 

do każdej umowy sprzedaży, na mocy której Sprzedający dokona na rzecz Kupującego 

sprzedaży jakichkolwiek towarów (jeżeli Kupujący w jakiejkolwiek formie i 

kiedykolwiek został o nich poinformowany, lub mógł się z łatwością zapoznać z ich 

treścią i jeżeli strony nie wyłączyły na piśmie stosowania wszystkich lub niektórych 

warunków).  

§ 4. Kupujący lub osoba upoważniona przez niego poprzez złożenie zamówienia 

oświadcza, że OWUS Sprzedającego są mu znane i je akceptuje. Spełnienie tego warunku 

jest niezbędne do prowadzenia współpracy handlowej.  



§ 5. Obowiązujące u Kupującego warunki realizacji umów o odmiennej treści nie są 

akceptowane przez Sprzedającego. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza, iż 

Kupujący przyjmuje w całości warunki Sprzedającego uznając ich pierwszeństwo 

względem jego własnych warunków zakupów.  

§ 6. Sprzedający dopuszcza zawieranie indywidualnych umów handlowych i kontraktów 

w drodze wzajemnych negocjacji pomiędzy stronami. Przyjęte rozwiązania umowne 

odmienne, niż zawarte w OWUS mają pierwszeństwo przed zapisami OWUS pod tym 

jednakże warunkiem, iż zawarte są one na piśmie.  

§ 7. OWUS stają się częścią łączącej strony umowy.  

§ 8. Niniejsze OWUS dotyczą wszystkich umów zawartych od dnia 01.08.2016.  

 

III. ZAWARCIE UMOWY  

§ 9. Oferty składane przez Sprzedającego na towary obowiązują przez okres podany 

przez niego na ofercie, chyba że uzgodniono inaczej.  

§ 10. Zamówienia przekazywane są przez Kupującego Sprzedającemu w następstwie 

przedłożonej mu przez Sprzedawcę oferty. Składanie zamówień odbywa się w formie 

pisemnej, drogą mailową bądź telefonicznie. Muszą one zawierać w swej treści co 

najmniej:  

 dane Kupującego  

 wszelkie szczegółowe informacje o zamawianym towarze w zakresie niezbędnym 

do jego identyfikacji tj. wszystkie warunki techniczne oczekiwane przez 

Kupującego, uzgodnione w fazie zapytania ofertowego bądź wynikające z oferty 

Sprzedającego (dopuszczalne jest powołanie się na ofertę Sprzedającego, jeśli 

złożenie takowej poprzedzało złożenie zamówienia) jak również termin realizacji 

i miejsce w jakie powinien on zostać dostarczony  

 fakultatywnie, dane dotyczące oczekiwanych przez Kupującego warunków 

realizacji zamówienia.  

§ 11. Warunki techniczne oraz parametry zamawianego towaru niewyspecyfikowane 

przez Kupującego szczegółowo w zamówieniu nie wiążą Sprzedającego podczas jego 

realizacji.  

§ 12. Składając zamówienie po raz pierwszy, Kupujący składa je wyłącznie w formie 

pisemnej, drogą mailową lub faxem, przedstawiając jednocześnie kopie następujących 

dokumentów:  

• aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS lub z ewidencji 

działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru  

• upoważnienie dla osoby składającej zamówienie wystawione przez osoby 

uprawnione do reprezentacji Kupującego zgodnie z KRS lub inną właściwą 

ewidencją w której Kupujący jest zarejestrowany  



§ 13. Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedającego i nie oznacza jego bezwarunkowego 

przyjęcia. Sprzedający ma prawo do odmowy realizacji zamówienia w terminie do 10 

dni od jego otrzymania. Dopiero brak odpowiedzi w tym terminie, bądź też wcześniejsza 

akceptacja zamówienia w sposób określony w § 10 oznacza jego przyjęcie do realizacji.  

§ 14. W przypadku przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia z zastrzeżeniami, 

Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie 

swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie uwag uważa się za złożenie 

nowego zamówienia, przy czym ustalenia wzajemne poprzedzające nowe zamówienie 

muszą być uwzględnione.  

§ 15. W razie rozbieżności pomiędzy treścią oferty Sprzedającego a zamówieniem 

Kupującego w zakresie parametrów i właściwości towaru będącego przedmiotem 

sprzedaży pierwszeństwo mają postanowienia oferty.  

§ 16. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedającego w sytuacjach:  

• Gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej 

sprzedaż towarów jest niemożliwa lub nadmiernie utrudniona.  

• Gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą na rzecz Sprzedającego jakichkolwiek 

wymagalnych należności, lub nie dokonuje zapłaty pomimo wezwania  

 

IV. CENA I WARUNKI ZAPŁATY  

§ 17.  Ceny oferowane przez Sprzedającego rozumiane są jako ceny na bazie loco 

magazyn Kupującego (lub inny punkt odbioru Kupującego na terenie Polski) będącym 

miejscem świadczenia dostawy. 

§  18. Warunki zapłaty określone są w ofercie Sprzedającego.  

 

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA. TERMINY  

§ 19. Termin realizacji wymieniony ofercie Sprzedającego powinien być traktowany jako  

uzgodniony pomiędzy stronami.  

§ 20. Kupujący może dokonać zmian lub anulacji zamówienia jedynie za zgodą 

Sprzedającego.  

§  21. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z 

chwilą dostarczenia towaru do uzgodnionej bazy Kupującego. 

§ 22. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie 

fakturowana przez Sprzedającego  

§ 23. Sprzedający może przy zaistnieniu uzasadnionych okoliczności ( jak np. 

niewypłacalność Kupującego ) wstrzymać dostawę do Kupującego, pomimo iż towar 

znajduje się w transporcie. Sprzedający dysponuje towarem do momentu wydania 

Kupującemu.  



 

VI. WARUNKI DOSTAWY. PRZENIESIENIE PRAWA DO 

ROZPORZĄDZANIA TOWAREM 

§ 24. Dostawy realizowane przez Sprzedającego odbywają się na warunkach DAP 

magazyn Kupującego (lub inny punkt odbioru Kupującego na terytorium Polski) wg 

INCOTERMS 2010 (względnie loco punkt odbioru Kupującego).  Dostawy uznaje się więc 

za dokonane nie wcześniej, niż z chwilą fizycznego wydania towaru Kupującemu           

(dostarczenia do punktu odbioru). 

§ 25. Przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel ze  Sprzedającego 

na Kupującego następuję nie wcześniej niż z chwilą fizycznej dostawy/ dostarczenia 

towaru ( wydania towaru) do siedziby Kupującego lub na inne wskazane przez niego 

miejsce na terytorium Polski.  

§ 26.  Strony rozpoznają obowiązek podatkowy w podatku VAT stosownie do miejsca 

świadczenia dostawy na terytorium Polski z datą tejże dostawy, która to data podawana 

jest przez Sprzedającego na fakturach VAT jako data sprzedaży.  

 

VII. PŁATNOŚĆ  

§ 27. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wystawiania faktur za dostarczony towar 

bez konieczności ich potwierdzenia przez Kupującego.  

§ 28. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń stron nie wskazano, czy dane ceny są cenami  

netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że są to ceny netto, do których doliczony 

zostanie podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązujących wysokości i stawce dla 

danego towaru.  

§ 29. Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w umowie lub fakturze, zgodnie 

z ustaleniami stron.  

§ 30. Kupujący płaci faktury Sprzedającego na rachunek bankowy wymieniony w 

fakturze. Zapłata powinna być dokonana na warunkach określonych ofercie 

Sprzedającego. W przypadku opóźnienia w zapłacie, niezależnie od przysługujących mu 

odsetek, Sprzedający ma prawo wstrzymać i anulować pozostałe dostawy oraz obciążyć 

Kupującego udokumentowanymi kosztami przystąpienia do realizacji zamówienia.  

§ 31. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanych towarów do momentu 

zapłaty w pełnej wysokości. Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień 

zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego. Po bezskutecznym 

upływie terminu płatności Sprzedający może żądać od Kupującego bezzwłocznego 

wydania mu całości bądź części towarów. Wydanie następuje w miejscu wskazanym 

przez Sprzedającego na koszt Kupującego. W razie takiego wykorzystania towarów 

przez Kupującego, że wydanie go byłoby związane z nadmiernymi trudnościami lub 

kosztami Sprzedający może żądać wydania mu wszystkich rzeczy do wytworzenia, 

których całość bądź część towarów została wykorzystana.  



§ 32. Jeżeli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże 

się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedający ma prawo żądać – przed 

wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności – uiszczenia 

całej należności gotówką lub przelewem, albo udzielenia określonych gwarancji lub 

zabezpieczeń płatności oraz może także jednostronnie zmienić termin płatności.  

§ 33. Nie dopuszcza się regulowania należności Sprzedającego wynikających z 

zamówienia poprzez potrącenie wierzytelności Kupującego wobec Sprzedającego bez 

jego pisemnej, uprzedniej zgody.  

§ 34. Sprzedający ma prawo do zbycia wierzytelności wobec Kupującego w przypadku, 

gdy Kupujący nie ureguluje zobowiązań w terminie i po bezskutecznym upływie 

dodatkowego terminu z wezwania do zapłaty.  

§ 35. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych reklamacji nie wstrzymuje biegu 

terminu płatności.  

 

VIII. ILOŚĆ I JAKOŚĆ  

§ 36. Towary sprzedawane są ilościowo według jednostek określonych w ofercie 

Sprzedającego (metry bieżące, kg, sztuki lub inne)  

§ 37. Wszystkie informacje techniczne dotyczące gatunków stali, wymiarów, 

przeliczników i jakości przygotowane przez Sprzedającego są danymi orientacyjnymi. 

Obowiązują one tylko w takim zakresie, w jakim zostaną uzgodnione przez obie strony.  

§ 38. Kupujący jest odpowiedzialny za treść złożonego zamówienia, tj. by dane 

techniczne oraz informacje dotyczące jakości i ilości zamawianego towaru odpowiadały 

jego wymaganiom.  

§ 39. W ramach umowy dotyczącej sprzedaży towarów wg wagi lub objętości, 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dostarczenia każdego wyrobu z tolerancją +/- 10 

% w stosunku do ilości określonej w umowie. W przypadku zaistnienia w/w różnic 

umowę uważa się za zrealizowaną i Kupujący ma obowiązek przyjęcia i obowiązek 

zapłaty za faktycznie dostarczoną ilość.  

§ 40. Wybór i określenie technicznej specyfikacji towaru (np. gatunek, naddatki a także 

wszystkie wymagania co do sposobu produkcji, parametrów wytrzymałościowych, 

dodatkowych badań) zamawianego przez Kupującego w zależności od jego 

przeznaczenia zależy od Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności jeśli 

właściwości towaru dostarczonego przez Sprzedawcę nie odpowiadają założonym 

oczekiwaniom Kupującego, choć towar spełnia wymagania określone w zamówieniu i 

umowie. Wszystkie przedstawione przez Sprzedającego na życzenie Kupującego opinie 

co do spodziewanych właściwości produktów wytwarzanych z lub z pomocą towarów 

dostarczonych zgodnie z umową mogą być traktowane jedynie jako informacja i nie 

mogą stanowić podstaw do reklamacji i dochodzenia odszkodowania.  

 



IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY, REKLAMACJE  

§ 41. Strony zgodnie oświadczają, że wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne sprzedanych towarów (w rozumieniu art. 556 § 1 kc.) 

Kupujący poprzez złożenie zamówienia na towary oferowane przez Sprzedawcę i tym 

samym akceptację OWUS przyjmuje do wiadomości i godzi się na wyłączenie 

odpowiedzialności Sprzedawcy z tego tytułu.  

§ 42. Z uwagi na zastrzeżenie wymienione w § 40 niniejszych OWUS, jak również na 

okoliczność, iż Spędzający nie odpowiada za obliczenia poprzedzające odpowiedni 

dobór materiałów oraz za projekt  i  konstrukcję komponentów  z nich wytwarzanych 

przez Kupującego, Sprzedający nie udziela gwarancji na oferowane przez siebie towary.   

§ 43. Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i 

jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.  

§ 44. W przypadku gdy Kupujący po zbadaniu otrzymanego towaru stwierdza, że w 

czasie transportu powstały niedobory lub defekty, ma on obowiązek - pod rygorem 

utraty prawa do reklamacji- sporządzić raport w obecności przewoźnika i przesłać go w 

ciągu 7 dni od daty dostawy do Sprzedającego wraz z innymi wymaganymi 

dokumentami.  

§ 45. Reklamacje dotyczące wad jakościowych, są rozpatrywane przez Producenta lub 

podmiot, który dostarczył towar Sprzedawcy.  

• Reklamację wad jakościowych należy niezwłocznie przedłożyć 

Sprzedającemu pisemnie (wraz z dokładnym opisem, ewentualnie zdjęciami i 

próbkami reklamowanego Produktu) niezwłocznie po ich stwierdzeniu, 

jednak nie później niż 1 rok od daty sprzedaży.  

• Otrzymaną reklamację Sprzedawca przesyła niezwłocznie do Producenta lub 

podmiot, który dostarczył mu towar, celem oceny jej zasadności.  

• Sprzedającemu przysługuje prawo do skontrolowania reklamowanego 

towaru przez jego przedstawicieli. W takich przypadkach Kupujący ma 

obowiązek udostępnić towar do kontroli i zapewnić wszelkie warunki 

niezbędne do przeprowadzenia kontroli i stwierdzenia zasadności reklamacji.  

• Jeżeli Kupujący nie udostępni Sprzedającemu reklamowanego towaru w 

sposób o którym mowa w powyższym punkcie Sprzedający uznaje reklamację 

jako nieuzasadnioną.  

• Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest do 

wydzielenia i przechowywania oddzielnie reklamowanej partii produktu w 

sposób należyty uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub 

powstanie braków.  

§ 46. Sprzedający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania reklamacji, jeśli stopień 

przetworzenia uniemożliwia jednoznaczną identyfikację materiału, lub gdy proces 

przetworzenia materiału mógł skutkować powstaniem reklamowanej wady;  

§ 47. Po zaakceptowaniu reklamacji przez Producenta lub podmiot, który dostarczył 

towar Sprzedającemu, Sprzedający może uzupełnić dostawę, naprawić lub wymienić 



reklamowany towar, albo odpowiednio obniży cenę. Wartość reklamacji w żadnym 

przypadku nie może przekroczyć wartości reklamowanego towaru.  

§ 48. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody poniesione przez 

Kupującego w następstwie umyślnego niewykonania lub nienależytego wykonania przez 

siebie umowy. W takich przypadkach Kupujący może żądać naprawienia poniesionej w 

związku z tym szkody do wysokości poniesionej straty (damnum emergens), jednak nie 

więcej niż do wysokości ceny netto zamówionych towarów.  

§ 49. W żadnym wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

polegające na utracie przez Kupującego korzyści, które ten uzyskałaby, gdyby szkody mu 

nie wyrządzono (lucrum cessans).  

§ 50. Odpowiedzialność Sprzedającego w związku z dostawą towarów wadliwych 

ogranicza się do wynikającej z danej umowy ich wartości i dotyczy ilości towarów w 

przypadku których wada może być stwierdzona. Nie będą udzielane żadne 

rekompensaty z tytułu roszczeń Kupującego, ponad wyżej wymienioną wartość.  

§ 51. Sprzedający nie będzie również odpowiedzialny za jakiekolwiek produkty 

wytworzone przez Kupującego z towarów dostarczonych przez Sprzedającego, ani 

produktów, których takie produkty Kupującego stanowią cześć. W przypadku 

ewentualności ponoszenia przez Sprzedającego w stosunku do jakiejkolwiek os. 3 

odpowiedzialności za szkodę majątkową opisaną powyżej Kupujący ochroni i 

zabezpieczy Sprzedającego przed powyższą odpowiedzialnością (w szczególności 

przystąpi po stronie Kupującego do postępowania sądowego toczącego się w związku z 

tym roszczeniem, bądź na żądanie Kupującego złoży do depozytu sądowego kwotę 

odpowiadającą wysokości żądania os. 3). Jeżeli os. 3 zgłosi roszczenia z tytułu szkody 

opisanej w tym paragrafie, stosunku do jednej ze stron umowy, strona ta niezwłocznie 

poinformuje o tym drugą stronę na piśmie.  

§ 52. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności w stosunku do drugiej strony 

za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę umów lub jakąkolwiek 

stratę wtórną lub niebezpośrednią jakiegokolwiek rodzaju.  

 

X. PRAWO WŁAŚCIWE. SĄD WŁAŚCIWY  

§ 53. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWUS, zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności polskiego Kodeksu Cywilnego.  

§ 54. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umów, Strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu powszechnego właściwego rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy . 


