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SMARTBOW – ogólne warunki dostawy 

§ 1 Zakres obowiązywania 

(1) Nasze dostawy, świadczenia i oferty są realizowane wyłącznie na podstawie niniejszych 

ogólnych warunków dostawy. Są one elementem wszystkich umów, jakie zawieramy z 

naszymi klientami (zwanymi dalej „klientem” lub „nabywcą”) w sprawie oferowanego przez 

nas towaru. Obowiązują one również dla wszystkich przyszłych dostaw, świadczeń lub ofert 

dla klienta, nawet jeżeli nie zostały ponownie uzgodnione oddzielnie.  

(2) Nasz personel sprzedaży nie jest uprawniony do zawierania ustnych uzgodnień z 

klientem w związku z umową, które odbiegają od formularza zamówień lub niniejszych 

ogólnych warunków dostawy. 

(3) Warunki handlowe nabywcy lub osób trzecich nie mają zastosowania, nawet jeżeli 

sprzedawca nie sprzeciwił się jednoznacznie ich obowiązywaniu specjalnie w danym 

przypadku.  

§ 2 Oferta i zawarcie umowy 

(1) Oferty i informacje o cenie zawarte w prospektach, ogłoszeniach oraz innych materiałach 

reklamowych są nieformalne i niezobowiązujące. 

(2) Umowa jest traktowana jako zawarta, kiedy nabywca pisemnie zaakceptuje ofertę. Klient 

jest związany podpisanym przez siebie, ale jeszcze nie przyjętym przez nas zamówieniem 

przez 14 dni kalendarzowych od wysłania. 

(3) Późniejsze zmiany i uzupełnienia umowy wymagają potwierdzenia pisemnego dla 

zachowania ważności. 

§ 3 Ceny 

(1) Ceny są podawane w euro i nie obejmują ustawowego podatku VAT. 

(2) Jeżeli nie uzgodniono jednoznacznie pisemnie inaczej, obowiązują nasze ceny w 

momencie odbioru z naszego magazynu, bez opakowania, załadunku, demontażu, 

przyjęcia i prawidłowego wykorzystania oraz utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych do celów komercyjnych w rozumieniu ustawy o urządzeniach elektrycznych 

i elektronicznych – ElektroG.  

(3) W przypadku zamówienia niezgodnego z ofertą ogólną sprzedawca zastrzega sobie 

prawo do odpowiedniej zmiany ceny. 

§ 4 Płatność 

(1) Zafakturowana kwota jest wymagalna w ciągu 30 dni od otrzymania faktury. Miarodajny 

dla daty płatności jest dzień doręczenia do sprzedawcy.   
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(2) Płatności mogą następować tylko w naszych pomieszczeniach firmowych lub przez 

przelew na podany przez nas rachunek bankowy. Personel techniczny, kierowcy, 

menedżerowie ds. klientów i pracownicy serwisowi w terenie nie są uprawnieni do 

przyjmowania płatności. 

(3) Nabywca może potrącać własne roszczenia z naszego roszczenia tylko wtedy, gdy 

roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały stwierdzone prawnie. Nabywca jest 

uprawniony do zatrzymania tylko w przypadku roszczeń wzajemnych z tego samego 

stosunku umownego. 

(4) Jeżeli nabywca spóźnia się z uzgodnioną płatnością lub innym świadczeniem na 

podstawie tej bądź innych transakcji,  

a) to sprzedawca bez uszczerbku dla swoich pozostałych praw może odroczyć 

wypełnienie własnych zobowiązań do czasu realizacji tej płatności lub innego 

świadczenia, 

b) wszystkie otwarte należności z tej lub innych transakcji postawić w stan 

wymagalności i dla tych kwot naliczyć od poszczególnych terminów wymagalności 

odsetki za zwłokę w wysokości 5% miesięcznie plus podatek VAT, jeżeli sprzedawca 

nie udokumentuje innych wykraczających poza te kosztów. Sprzedawca jest zawsze 

upoważniony do naliczenia kosztów przedprocesowych, w szczególności kosztów 

upomnień i kosztów adwokatów. 

(5) Przyznane rabaty i zniżki są uwarunkowane terminową realizacją pełnej płatności. W 

przypadku zwłoki w płatności, również w przypadku płatności częściowych z innych umów, 

uzgodnione rabaty i zniżki są traktowane jako anulowane. 

§ 5 Dostawa i termin dostawy 

(1) Jeżeli nie uzgodniono pisemnie określonego terminu, nasze dostawy i świadczenia są 

realizowane najszybciej jak to możliwe. 

(2) Jeżeli sprzedawca nie dotrzyma uzgodnionego terminu dostawy, to nabywca wyznaczy 

nam właściwy termin dodatkowy, który nigdy nie może być krótszy niż dwa tygodnie. 

Odpowiedzialność sprzedawcy w przypadku opóźnionej dostawy lub braku możliwości 

dostawy jest ograniczona na podstawie § 8.  

(3) Sprzedawca jest uprawniony do zlecania przedsiębiorstwom trzecim realizacji wszelkich 

usług i wykonania prac związanych ze świadczeniem umownym, takich jak prace 

instalacyjne, wsparcie klienta itd., przy czym sprzedawca pozostaje odpowiedzialny wobec 

nabywcy za te wyodrębnione świadczenia.  

(4) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub opóźnienie dostawy, 

jeżeli jest to spowodowane przez siłę wyższą bądź inne zdarzenia nieprzewidziane w 

momencie zawierania umowy, za które sprzedawca nie ponosi winy. Jeżeli takie zdarzenia 

istotnie utrudniają lub uniemożliwiają sprzedawcy dostawę bądź świadczenie, a utrudnienie  
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nie ma charakteru przejściowego, to sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy. 

W przypadku utrudnień przejściowych terminy dostawy lub świadczeń wydłużają się bądź 

opóźniają się o czas trwania utrudnienia plus odpowiedni termin przygotowania.  

(5) Sprzedawca jest uprawniony do dostawy częściowej, jeżeli klient może ją wykorzystać 

w ramach przeznaczenia określonego w umowie.  

§ 6 Wysyłka, przeniesienie ryzyka, odbiór 

(1) Sprzedawca wysyła towar, chyba że w poszczególnych przypadkach ustalono pisemnie 

inaczej. 

(2) Wysyłka jest ubezpieczana przez sprzedawcę tylko na jednoznaczne życzenie 

zamawiającego oraz na jego koszt od kradzieży, szkód z powodu stłuczenia, 

transportowych, z powodu pożaru i wody lub od innych ryzyk, dla których można zawrzeć 

ubezpieczenie. 

(3) Ryzyko przechodzi na klienta najpóźniej w momencie przekazania przedmiotu dostawy 

(przy czym miarodajny jest termin rozpoczęcia załadunku) spedytorowi, przewoźnikowi lub 

innym podmiotom trzecim wyznaczonym do realizacji przewozu. 

(4) Jeżeli ma nastąpić odbiór, nabyta rzecz jest traktowana jako odebrana, kiedy 

• dostawa i instalacja zostaną zakończone, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do 

instalacji, 

• sprzedawca poinformował o tym klienta ze wskazaniem na odbiór jednostronny 

według tego § 6 (4) i wezwał go do odbioru, 

• od dostawy lub instalacji minęło dwanaście dni roboczych lub klient rozpoczął 

użytkowanie nabytej rzeczy (np. uruchomił dostarczone urządzenie) i w takiej 

sytuacji od dostawy lub instalacji upłynęło sześć dni roboczych oraz 

• klient nie przeprowadził w tym czasie odbioru z powodu innego niż ze względu na 

wadę wskazaną sprzedawcy, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia korzystanie 

z rzeczy nabytej. 

§ 7 Zastrzeżenie własności 

(1) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do własności do dostarczonego towaru do czasu 

zapłacenia pełnej kwoty nabycia wraz z odsetkami oraz kosztów tego towaru. W okresie 

obowiązywania zastrzeżenia własności nabywca nie może sprzedawać towaru (zwanego 

dalej: „towarem z zastrzeżeniem”) ani w inny sposób dysponować prawem do jego 

własności. 
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(2) W przypadku ingerencji podmiotów trzecich – w szczególności komornika sądowego – 

w towar z zastrzeżeniem nabywca poinformuje o naszej własności i niezwłocznie powiadomi 

sprzedawcę, aby mógł on zrealizować swoje prawa własności. 

(3) W przypadku niezgodnego z umową postępowania nabywcy, w szczególności zwłoki w 

płatności, sprzedawca jest uprawniony do żądania towaru z zastrzeżeniem, jeżeli nie 

odstąpił od umowy. 

§ 8 Gwarancja i odpowiedzialność 

(1) W przypadku wad dostarczonego towaru nabywcy przysługują prawa ustawowe, w 

szczególności nabywca według własnego wyboru jest najpierw zobowiązany i uprawniony 

do naprawienia lub dostarczenia zamiennika w odpowiednim terminie. W przypadku 

niepowodzenia, tzn. braku możliwości, nieracjonalnego charakteru, odmowy lub 

nieuzasadnionego opóźnienia w naprawie bądź dostawie zamiennika, klient może odstąpić 

od umowy lub odpowiednio obniżyć cenę nabycia. 

(2) Termin gwarancji wynosi jeden rok od dostawy lub, jeżeli konieczny jest odbiór, od 

odbioru. 

(3) Roszczenia odszkodowawcze nabywcy z powodu ewidentnych wad rzeczowych 

dostarczonego towaru są wykluczone, jeżeli nie wskazał on wady sprzedawcy w terminie 

dwóch tygodni od dostarczenia towaru. 

(4) Odpowiedzialność sprzedawcy za odszkodowanie z dowolnego powodu prawnego (w 

szczególności w przypadku zwłoki, wad lub niewywiązywania się z innych obowiązków) jest 

ograniczona do przewidywalnych szkód typowych dla umowy. Szkody pośrednie i 

następcze wskutek wad przedmiotu dostawy podlegają ponadto wymianie tylko wtedy, jeżeli 

takie szkody są typowo spodziewane w przypadku użytkowania przedmiotu dostawy 

zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku odpowiedzialności za zwykłą niedbałość 

obowiązek zamiany sprzedawcy za szkody rzeczowe i wynikające z tego inne szkody 

majątkowe są ograniczone do kwoty wartości zamówienia.    

(5) Jeżeli sprzedawca udziela informacji technicznych lub porad i te informacje lub porady 

nie należą do jego należnego, uzgodnionego umownie zakresu świadczeń, odbywa się to 

bezpłatnie i z wykluczeniem wszelkiej odpowiedzialności. 

(6) Wymienione wcześniej ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują dla 

odpowiedzialności sprzedawcy z powodu działania celowego lub poważnego zaniedbania, 

dla gwarantowanych właściwości, z powodu utraty życia, obrażeń ciała lub utraty zdrowia 

bądź na podstawie ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt. 

(7) Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli zamawiający bez zgody sprzedawcy modyfikuje 

przedmiot dostawy lub zleca modyfikację podmiotom trzecim i w ten sposób uniemożliwia 

usunięcie wad lub utrudnia w nieracjonalny sposób. Zamawiający zawsze ponosi koszty 

dodatkowe usunięcia wady wynikające z modyfikacji. 



 

 

SMARTBOW – ogólne warunki dostawy     01/20      
All trademarks are the property of Zoetis Services LLC or a related company or a licensor unless otherwise noted.  
© 2020 Zoetis Services LLC. All rights reserved. MM-05256 
  

 

(8) Dostawa używanych przedmiotów uzgodniona z zamawiającym w danym przypadku 

następuje z wyłączeniem wszelkiej gwarancji za wady rzeczowe. 

§ 9 Odstąpienie 

(1) Niezależnie od pozostałych praw sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy 

a) jeżeli realizacja dostawy lub rozpoczęcie bądź dalsza realizacja świadczenia są 

niemożliwe z powodów zawinionych przez nabywcę lub jeżeli mimo uzgodnienia 

odpowiedniego terminu dodatkowego nadal występuje zwłoka 

b) jeżeli powstały wątpliwości co do wypłacalności nabywcy i na żądanie sprzedawcy 

nie wpłaca on zaliczki ani nie przedstawia przed dostawą odpowiednich 

zabezpieczeń lub 

c) jeżeli przeciwko majątkowi strony umowy otwarte zostanie postępowanie 

upadłościowe lub odrzucony został wniosek o rozpoczęcie postępowania 

upadłościowego z powodu braku wystarczającego majątku bądź występują 

okoliczności na to wskazujące, druga strona jest uprawniona do odstąpienia od 

umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. 

(2) Bez uszczerbku dla roszczeń odszkodowawczych sprzedawcy wraz z kosztami 

przedprocesowymi w przypadku odstąpienia już zrealizowane świadczenia lub świadczenia 

częściowe należy rozliczyć zgodnie z umową i dokonać płatności. Ta zasada obowiązuje, 

jeżeli dostawa lub świadczenie nie zostały jeszcze przyjęte przez nabywcę oraz w 

przypadku działań wstępnych zrealizowanych przez sprzedawcę.  

§ 10 Prawo autorskie 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności lub prawo autorskie do wszystkich złożonych 

przez siebie ofert i kosztorysów oraz udostępnionych zamawiającemu rysunków, ilustracji, 

obliczeń, prospektów, katalogów, modeli, narzędzi oraz innej dokumentacji i środków 

pomocniczych. Zamawiający bez jednoznacznej zgody sprzedającego nie może 

udostępniać tych przedmiotów ani ich treści podmiotom trzecim, informować o nich, 

korzystać z nich samodzielnie lub udostępniać do korzystania podmiotom trzecim ani ich 

powielać. Na żądanie sprzedawcy musi mu zwrócić te przedmioty w całości i zniszczyć 

ewentualnie wykonane kopie, jeżeli nie są mu już potrzebne w prowadzeniu zwykłej 

działalności lub jeżeli negocjacje nie doprowadzą do zawarcia umowy. 

§ 11 Ochrona danych 

Klient przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe, które udostępnił sprzedawcy, są 

zapisywane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez niego w celu wywiązania się 

ze zobowiązań umownych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych (DSG). 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przekazywania tych danych podmiotom trzecim, 

które są odpowiedzialne za realizację różnych usług w związku z wykonaniem umowy. 
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§ 12 Przeniesienie praw i obowiązków 

Klient nie może sprzedawać, przekazywać lub zastawiać na rzecz podmiotów trzecich 
swoich praw i obowiązków zgodnie z umową. 

§ 13 Postanowienia końcowe 

(1) Właściwością sądową dla wszystkich sporów wynikających z transakcji handlowej 

między sprzedawcą a klientem jest według wyboru sprzedawcy Wiedeń. To postanowienie 

nie dotyczy niezbędnych przepisów ustawowych o wyłącznej odpowiedzialności. 

(2) Relacje między sprzedawcą a klientem podlegają wyłącznie przepisom prawa Republiki 

Austrii. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 

towarów z dnia 11 kwietnia 1980 roku (CISG) nie ma zastosowania. 

(3) O ile umowa lub niniejsze ogólne warunki dostawy zawierają braki regulacyjne, zostają 

one uzupełnione przez uzgodnione obowiązujące prawnie przepisy, jakie strony umowy 

uzgodniłyby zgodnie z celem ekonomicznym umowy i z celem niniejszych ogólnych 

warunków dostawy, gdyby wiedzieli o brakach regulacyjnych. 


