
Ogólne warunki sprzedaży obowiązujące 

w „BATECH” Piotr Barski Sp. Z o.o. 

Postanowienia ogólne 

1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy 

(dalej OWSiD) określają szczegółowe 

zasady zawierania umów sprzedaży i 

dostawy towarów oferowanych przez firmę 

„BATECH” inż. Piotr Barski Sp. Z o.o. 

zwane dalej Sprzedawcą. 

2. OWSiD stanowią integralną część umów 

sprzedaży i dostawy zawieranych pomiędzy 

Sprzedawcą a Kupującym i mają do nich 

zastosowanie, chyba, że strony umowy 

wyraźnie postanowiły inaczej. Każde 

odstępstwo od stosowania niniejszych 

OWSiD wymaga zgody Sprzedawcy 

wyrażonej w formie pisemnej. 

3. Jeśli Kupujący pozostaje w stałych 

stosunkach handlowych ze Sprzedawcą 

doręczenie Kupującemu OWSiD przy 

pierwszym zamówieniu uważa się za ich 

doręczenie i potwierdzenie zaakceptowania 

dla wszystkich pozostałych zamówień i 

umów, aż do czasu zmiany ich treści lub 

odwołania ich stosowania. 

4. Ilekroć w Ogólnych Warunkach 

Sprzedaży i Dostawy w  „BATECH” inż. 

Piotr Barski Sp. Z o.o. jest mowa o: 

a.  OWSiD – należy przez to rozumieć 

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy 

obowiązujące w  „BATECH” inż. Piotr 

Barski Sp. Z o.o. 

b. zamówieniu – należy przez to rozumieć 

oświadczenie Kupującego lub innej 

wyznaczonej przez niego osoby 

uprawnionej posiadającej pisemne 

upoważnienie od Kupującego, skierowane 

do Sprzedawcy, zawierające wolę zawarcia 

umowy oraz wskazujące niezbędne 

elementy umowy sprzedaży, w 

szczególności: rodzaj towaru i jego ilość, 

c. sprzedawcy – należy przez to rozumieć 

„BATECH” inż. Piotr Barski Sp z o.o. z 

siedzibą w 43-382 Bielsku-Białej, ul. T. 

Regera 109 

d. kupującym – należy przez to rozumieć 

każdą osobę prawną, jednostkę 

organizacyjną nieposiadająca osobowości 

prawnej, a także osobę fizyczna 

prowadzącą działalność gospodarczą, które 

skierowały do Sprzedawcy zamówienie, 

e. kupującym pozostającym w stałych 

stosunkach handlowych – należy przez to 

rozumieć kupującego, zawierającego drugą 

i każdą kolejną umowę ze sprzedawcą, 

f. limicie kupieckim – należy przez to 

rozumieć maksymalną kwotę zadłużenia 

kupującego względem sprzedającego, 

ustalaną na podstawie przekazanych 

sprzedającemu dokumentów finansowych 

kupującego, w ramach której sprzedający 

może dokonać sprzedaży dla kupującego z 

odroczonym terminem płatności, 

g. produkty– należy przez to rozumieć 

ruchomości (towary) będące w ofercie 

sprzedaży i dostawy Sprzedawcy. 

Zakres zastosowania Ogólnych 

Warunków Sprzedaży i Dostawy 

5. Wszelkie obowiązującego u 

Kupującego Ogólne Warunki zostają 

wyłączone w transakcjach ze 

Sprzedawcą, gdzie jako wyłączne 

zastosowanie mają niniejsze OWSiD. 

Niniejsze OWSiD zawierają wszystkie 

uzgodnienia pomiędzy stronami i 

zastępują wszelkie uprzednie i aktualne 

negocjacje, zobowiązania i uzgodnienia 

między stronami, zarówno zawarte na 

piśmie, jak i ustne, w zakresie 

produktów, o których mowa w niniejszej 

umowie. 

6. OWSiD stanowią integralną część 

wszystkich zamówień, chyba, że 

zamówienie stanowi inaczej. 

Jakiekolwiek zastrzeżenie, uzupełnienie 

lub zmiana warunków umowy w 

stosunku do OWSiD będzie skuteczne 

tylko pod warunkiem akceptacji przez 

Sprzedawcę wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności. W przypadku 

braku zgody Kupującego na stosowanie 

OWSiD potwierdzenie zamówienia 

uważa się za niebyłe.  

7. Zmiana warunków umowy lub 

odrębne ustne uzgodnienia są ważne z 

chwilą ich pisemnego potwierdzenia 

przez Sprzedawcę i mają zastosowanie 

wyłącznie do danej transakcji handlowej 

z danym Klientem. 

8. Sprzedawca dopuszcza możliwość 

zawarcia umowy w innym trybie niż 

opisany w OWSiD. W takim przypadku 

OWSiD ma zastosowanie do tak zawartej 

umowy jeśli strony wyraźnie nie 

postanowiły inaczej. 

Informacja Sprzedawcy i zawarcie 

umowy 

9. Informacje składane są przez 

Sprzedawcę w formie pisemnej 

(przesyłką pocztową, faksem, mailem) 

lub ustnej (telefonicznie) każdorazowo 

na zapytanie Kupującego lub ogólnie, w 

ofercie skierowanej do większej liczby 

potencjalnych Kupujących (np. poprzez 

internet). Sprzedawca może wycofać lub 

zmodyfikować informację w każdym 

momencie, a Kupujący nie może z tego 

tytułu wywodzić jakichkolwiek żądań 

prawnych wobec Sprzedawcy. 

10. Złożenie zamówienia przez Kupującego 

następuje w formie pisemnej (przesyłką 

pocztową, faksem, mailem). W przypadku 

Kupującego pozostającego w stałych 

stosunkach handlowych ze Sprzedawcą 

złożenie zamówienia może nastąpić w 

formie ustnej. 

11. Transakcja pomiędzy stronami 

realizowana jest w oparciu o Zamówienie 

(ofertę ) złożoną przez Kupującego. 

Zamówienie może zostać skierowane do 

Sprzedawcy wyłącznie w formie pisemnej 

(pocztą lub faxem) lub elektronicznej 

poprzez wysłanie Zamówienia pocztą 

elektroniczną przez Kupującego na adres 

Sprzedawcy poczta@batech.com.pl 

12. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z 

chwilą wysłania przez Sprzedawcę 

pisemnego potwierdzenia przyjęcia 

zamówienia do realizacji. 

13. Jeżeli treść potwierdzenia przyjęcia 

zamówienia sporządzona przez 

Sprzedającego zawiera niezgodności z 

zamówieniem lub możliwymi do 

zaakceptowania przez Kupującego 

warunkami technicznymi i komercyjnymi, 

Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie – 

najpóźniej w terminie do dwóch dnia 

roboczych od dnia otrzymania 

potwierdzenia przyjęcia zamówienia – 

przesłać do Sprzedającego pisemną 

informację o niezgodności. W przypadku, 

braku zgłoszenia niezgodności w 

określonym powyżej terminie, reklamacje z 

tego tytułu nie będą uwzględnione przez 

Sprzedającego.     

14. Brak niezwłocznej odpowiedzi na 

zamówienie złożone przez Kupującego, z 

którym Sprzedawca pozostaje w stałych 

stosunkach gospodarczych nie poczytuje się 

za przyjęcie zamówienia.  

15. Składając zamówienie Kupujący ma 

obowiązek potwierdzić, iż OWSiD są mu 

znane i że akceptuje zawarte w nich 

postanowienia, które stanowią integralną 

część umowy.  

 

Dane o produktach 

16. Wszystkie informacje techniczne 

dotyczące produktów w szczególności 

gatunków stali, wymiarów, przeliczników, 

rozmiarów, tolerancji wymiarowych i 

wagowych oraz jakości, wynikające z 

katalogów, prospektów i innych materiałów 

reklamowych przedstawianych przez 

Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi. 

17. Kupujący ma obowiązek znać 

parametry techniczne zamawianych 

produktów, Sprzedający dostarcza produkty 

zgodnie ze złożonym Zamówieniem i nie 

ponosi odpowiedzialności za jego dalsze 

wykorzystanie przez Kupującego.  

18. Produkty zakupywane od 

Sprzedającego będą odpowiadały 

uzgodnionym specyfikacjom. Jeśli 

specyfikacje nie zostaną uzgodnione, 

produkty będą odpowiadały normom 

DIN/PN/EN lub ASTM. 

19. Reklamy, katalogi, próbki i wzorce 

przedstawiające produkty oferowane przez 

Sprzedawcę mają charakter wyłącznie 

informacyjny i poglądowy. 

 

Ilość i jakość 

20. Podczas realizowania umów sprzedaży i 

dostawy, ze względu na charakter 

oferowanych produktów, Sprzedawca 

zastrzega sobie margines dokładności 

ilościowej w realizacji zamówienia na 



poziomie plus / minus 10%. Wartość 

faktury będzie odpowiadała ostatecznej 

ilości towaru. 

21. Produkty sprzedawane są ilościowo wg 

jednostek sprzedaży (np. mb, kg), to jest wg 

wagi rzeczywistej lub metrów. Waga lub 

ilość metrów, wydrukowana lub w inny 

sposób określona na dostarczanych 

produktach, będzie uznawana za właściwą, 

chyba, że zostanie udowodnione, iż jest 

inaczej. W przypadku sporów co do ilości 

lub wagi produktów urządzenia pomiarowe 

muszą posiadać aktualną legalizację lub 

uwierzytelnienie. 

22. Produkty powinny odpowiadać 

specyfikacjom uzgodnionym między 

Sprzedawcą i Kupującym w ramach 

konkretnej umowy. Jeżeli zamówienie nie 

określa zgodności materiału z normą lub 

nie zawiera opisu żądanej jakości materiału 

będzie on dostarczony jako towar handlowy 

średniej jakości. 

23. Stosowne odpisy atestów, certyfikaty, 

deklaracje zgodności lub inne dokumenty 

potwierdzające jakość produktów, dołącza 

się z dokumentem dostawy, faktury lun 

mailem, jeśli wymaganie takie złożone 

zostało przez Kupującego wraz z 

zamówieniem. Sprzedawca nie weryfikuje 

informacji technicznych zawartych w 

atestach, certyfikatach i innych 

dokumentach poświadczających jakość. 

Dostarczanie odpisów atestów i 

certyfikatów może podlegać opłacie i z 

przyczyn niezalenych od Sprzedawcy 

nastąpić po realizacji dostawy towaru. 

Cena 

24. Ceny na produkty oferowane przez 

Sprzedawcę nie zawierają podatku od 

towarów i usług (VAT), chyba że wyraźnie 

wskazano inaczej.  

25. Ceny poszczególnych produktów 

wskazane są w ofercie sprzedawcy i 

obowiązują we wskazanym przez 

sprzedawcę terminie. Wskazane ceny nie 

obejmują kosztów transportu, 

ubezpieczenia, cła, opłat wwozowych i 

wywozowych, chyba że w umowie 

wyraźnie postanowiono inaczej.  

26. Baza dostawy jest każdorazowo 

określona w potwierdzeniu przyjęcia 

zamówienia. Jeśli strony nie określą bazy 

dostawy to przyjmuje się, że odbywa się 

ona według formuły INCOTERM FCA w 

magazynie Sprzedającego. 

27. Wszelkie inne dodatkowe koszty, 

mogące wyniknąć w czasie realizacji 

zamówienia np. przepakowanie, cięcie, 

foliowanie, przeładunek i inne opłaty oraz 

podatki obowiązujące w czasie realizacji 

zamówienia obciążają Kupującego, o ile 

strony nie postanowiły inaczej. 

28. Ostateczną cenę i walutę produktów 

ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u 

Sprzedawcy w dniu potwierdzenia 

realizacji zamówienia. Ceny mogą być 

podane w walutach obcych i jeżeli nie 

postanowiono inaczej, dla celów 

wystawienia faktury przelicza się je na 

złote po kursie sprzedaży Banku Polska 

Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie (Bank Pekao SA) z dnia, w 

którym Kupujący odebrał lub powinien był 

odebrać produkty. W przypadku niektórych 

asortymentów oferowana cena może 

zawierać element zmienny – dodatek 

stopowy. Ostateczna wartość faktury będzie 

uwzględniała wysokość dodatku stopowego 

aktualnego na dzień dostawy, o ile nie 

uzgodniono inaczej. 

29. Jeżeli strony ustaliły, iż płatność nastąpi 

w walucie obcej i cena określona na 

fakturze wyrażona jest w tej walucie, 

płatność obligatoryjnie następuje w walucie 

obcej na rachunek walutowy wskazany na 

dokumencie sprzedaży.  

30. Cena określana jest każdorazowo w 

potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. 

Kupujący może zostać zobowiązany do 

zapłaty zadatku w wysokości i terminie 

określonym w potwierdzeniu przyjęcia 

zamówienia. 

31. Jeżeli w okresie miedzy zawarciem 

umowy a terminem jej wykonania znacznie 

wzrosną ceny pozycji stanowiących 

podstawę kalkulacji ceny (ceny surowców, 

koszty pracy, koszty produkcji, opłaty, 

wysokość podatków, etc.) Sprzedawca ma 

prawo do zmiany ceny w odpowiednim 

zakresie lub do odstąpienia od umowy.  

32. Udzielane przez Sprzedawcę rabaty, 

upusty, bonifikaty itp. wymagają 

indywidualnych ustaleń na piśmie i są 

skutecznie udzielone tylko wtedy, gdy ich 

treść jest jasna i nie budzi wątpliwości. 

 

Dostawa, termin dostawy  

33. Strony w umowie uzgadniają termin i 

miejsce dostawy lub odbioru produktów. 

Kupujący zobowiązany jest do podania 

Sprzedawcy wszystkich informacji 

niezbędnych do prawidłowej realizacji 

zamówienia. 

34. Uzgodnione terminy dostaw mają 

charakter informacyjny.  

35. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy 

produktu Kupującemu w umówionym 

terminie na skutek przeszkody powstałej z 

przyczyn od niego niezależnych, w tym 

m.in. z powodu nieterminowej dostawy 

produktów przez dostawców Sprzedawcy, 

zdarzenia siły wyższej, 

nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy 

Sprzedawcy - np. brak prądu, opóźnień 

transportowych i celnych, szkód 

transportowych, w tym w szczególności 

blokad dróg, ograniczeń czasowych w 

ruchu drogowym transportu ciężarowego, 

niedoborów energii elektrycznej, 

niedoborów materiałowych i surowcowych 

- termin dostawy ulega automatycznemu 

przedłużeniu o czas trwania tej przeszkody. 

36. Sprzedawca zobowiązany jest do 

powiadomienia Kupującego o dostępności 

zamówionego produktu w swoich 

magazynach, a Kupujący do niezwłocznego 

jego odbioru. W przypadku opóźnienia 

Kupującego w odbiorze produktów, 

Sprzedawca może obciążyć go kosztami 

przechowania z zastrzeżeniem innych 

przysługujących Sprzedawcy praw. W 

przypadku, gdy Kupujący decyduje się 

korzystać z dostawy produktów 

realizowanej środkami transportu 

Sprzedawcy (lub jego dostawców), strony 

obowiązują następujące wzajemne 

uregulowania: 

a) Sprzedawca zastrzega sobie 

prawo zmiany czasu i terminu dostawy, 

jeżeli wystąpią okoliczności, których mowa 

w pkt 35. W tym przypadku Kupującemu 

nie przysługuje prawo do złożenia 

reklamacji ani inne roszczenia 

odszkodowawcze związanej z opóźnieniem 

dostawy, 

b) Kupujący zapewnia, iż drogi 

dojazdowe do miejsca rozładunku 

gwarantują wjazd i wyjazd samochodu o 

obciążeniu na jedną oś 10 ton, długości 

naczepy 13, 6 metrów i wysokości 4,0 

metrów. O ewentualnych utrudnieniach 

Kupujący ma obowiązek poinformować 

Sprzedawcę na piśmie w momencie 

składania zamówienia, akceptując 

jednocześnie ewentualne opóźnienia w 

dostawie z tym związane, 

c) Termin realizacji dostaw w 

oparciu o transport Sprzedawcy 

realizowany jest z dokładnością do 1 dnia, 

na co Kupujący wyraża zgodę, z 

zastrzeżeniem postanowień pkt 34, 

d) Sprzedawca jest uprawniony do 

świadczenia częściowego. Jeżeli dostawa 

realizowana jest w częściach, każda część 

stanowi odrębną transakcję, a Sprzedawca 

ma prawo ją oddzielenie fakturować. 

Realizacja dostawy i przejście ryzyka 

37. Ryzyko dostawy produktu przechodzi 

na Kupującego w chwili przekazania go 

upoważnionej do odbioru produktu osobie, 

w tym spedytorowi lub przewoźnikowi. 

38. Jeżeli momencie odbioru przez 

Kupującego produktów od przewoźnika, 

Kupujący stwierdzi istniejącą różnicę 

pomiędzy produktem rzeczywiście 

dostarczonym, a produktem określonym w 

dokumentach przewozowych lub też 

uszkodzenie produktu, powinien on 

natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do 

egzemplarza listu przewozowego 

przewoźnika lub do specyfikacji produktu. 

Czynności te mają na celu ustalenie zasad i 

zakresu ewentualnej odpowiedzialności 

przewoźnika.  

39. Niedopełnienie przez Kupującego 

powyższego obowiązku oznaczać będzie: 



a) jego rezygnację z przysługujących mu 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne w przypadku uszkodzeń produktu, 

b) jego zgodę na zmianę zawartej umowy w 

części dotyczącej oznaczenia  jej 

przedmiotu oraz ceny – w przypadku różnic 

pomiędzy produktem dostarczonym lub 

jego ilością, a tym który został wpisany do 

listu przewozowego lub specyfikacji. 

40. W przypadku braku szczegółowych 

uzgodnień pomiędzy stronami, dostawa 

odbywa się według standardów 

obowiązujących u Sprzedawcy, bez 

gwarancji w zakresie wyboru najszybszego 

i najtańszego sposobu przesłania 

produktów. 

41. Sprzedawca zobowiązany jest do 

opakowania i zabezpieczenia produktów, w 

sposób odpowiadający jego 

właściwościom. 

42. W przypadku realizacji dostawy przez 

Sprzedawcę, obowiązują następujące 

uregulowania: 

a) Kupujący zapewnia niezbędne środki 

umożliwiające sprawny rozładunek środka 

transportu. Za nieuzasadniony przestój u 

Kupującego trwający ponad 2 godziny, 

Sprzedawca może obciąć Kupującego 

kosztami przestoju, 

b)  Sprzedawca zastrzega sobie prawo 

zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli 

wystąpią okoliczności, opisane w pkt 35. W 

przypadku wystąpienia powyższych 

okoliczności Kupujący nie będzie zgłaszał 

żadnych reklamacji związanych z 

opóźnieniem dostawy 

 

Rękojmia 

43. Kupujący traci uprawnienia z tytułu 

rękojmi co do jakości, jeżeli nie zbadał 

przedmiotu umowy najpóźniej w terminie 3 

dni roboczych licząc od dnia dostawy i nie 

zawiadomił niezwłocznie na piśmie 

Sprzedawcy o stwierdzonych wadach, to 

jest nie później niż w terminie 7 dni od daty 

dostawy przedmiotu umowy. 

44. Reklamacje jakościowe, w zakresie wad 

ukrytych, Kupujący może zgłosić w 

terminie 3 dni od dnia ich wykrycia, lecz 

nie później niż w ciągu 1 roku od dnia 

wydania mu produktu, załączając próbkę 

reklamowanego produktu. Przy 

rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność 

ocenia się z uwzględnieniem 

obowiązujących norm technicznych.  

45 Kwestionowany produkt winien być 

dostępny w formie nieprzetworzonej do 

dyspozycji Sprzedawcy przez cały czas 

trwania reklamacji, do chwili jej 

zakończenia, tj. przesłania przez 

Sprzedawcę oświadczenia o uznaniu 

zasadności reklamacji lub o odmowie jej 

uznania. 

46. Na wezwanie Sprzedawcy, Kupujący 

ma obowiązek wysłać próbkę 

reklamowanego produktu na koszt 

Kupującego. 

47. Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli 

Kupujący wiedział o wadzie w chwili 

zawarcia umowy, złożenia zamówienia, 

przedstawienia mu oferty, dostarczenia 

dokumentu dostawy, a także w innych 

wypadkach określonych w obowiązujących 

przepisach prawa. 

48. W przypadku wykrycia wad, 

Sprzedawca zobowiązuje się wymienić 

zakupione produkty na wolne od wad lub 

wady usunąć. W takich przypadkach 

wymiana produktów nastąpi niezwłocznie, 

o ile produkty wolne od wad dostępne są w 

magazynach Sprzedawcy. W przeciwnym 

razie wymiana zostanie dokonana w ciągu 

3-ech miesięcy od daty zgłoszenia wady. W 

przypadku nie dostarczenia w wyżej 

wymienionych terminach produktów 

wolnych od wad, Kupującemu przysługuje 

prawo do odstąpienia od umowy. 

49. Jeżeli Kupujący mimo ujawnienia wad 

produktów, akceptuje je, może żądać od 

Sprzedawcy obniżenia ceny za produkty 

obarczone wadą.  

50. W przypadku gdy Kupujący zastosował 

lub przetworzył otrzymane produkty w 

sposób niewłaściwy, Sprzedawca ma prawo 

nie uwzględniać reklamacji Kupującego. 

51. Jeżeli spośród produktów 

dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre 

są wadliwe i dają się odłączyć od 

produktów wolnych od wad, uprawnienie 

Kupującego do rezygnacji z realizacji 

zamówienia lub odstąpienia od umowy 

dotyczące realizacji jego zamówienia 

ogranicza się do produktów wadliwych. 

52. Kupujący, który wskutek stwierdzenia 

wady fizycznej produktów, odstępuje od 

umowy lub żąda dostarczenia produktów 

wolnych od wad zamiast produktów 

wadliwych nie może odesłać produktów do 

Sprzedawcy bez jego uprzedniej zgody 

wyrażonej w formie pisemnej. 

53. Odpowiedzialność Sprzedawcy za 

szkody powstałe w wyniku istnienia wad, w 

przypadku zrealizowania uprawnień z 

tytułu rękojmi zostaje wyłączona na 

podstawie art. 558 kodeksu cywilnego. 

54. Zgłoszenie reklamacji przez 

Kupującego nie uprawnia go do 

wstrzymania się z płatnościami za 

zrealizowaną dostawę. 

55. Sprzedawca nie ponosi 

odpowiedzialności w przypadku, gdy 

produkty przechowywane był w sposób 

nieprawidłowy lub użyte w sposób 

niezgodny z ich przeznaczeniem i 

właściwościami technicznymi, w którym 

powstały szkody w wyniku błędów 

wykonawczych i projektowych osób 

trzecich oraz w wyniku niezachowania 

zaleceń instrukcji producenta. 

56. Roszczenia z tytułu rękojmi oraz 

pozostałe ewentualne roszczenia 

odszkodowawcze są ograniczone do 

wartości przedmiotu danej dostawy. 

57. Sprzedawca nie odpowiada z 

jakiegokolwiek tytułu za utracone korzyści, 

szkody pośrednie, oraz koszty wynikające 

ze wstrzymania produkcji. 

58. W przypadku nieuzasadnionych 

reklamacji Sprzedający zastrzega sobie 

prawo obciążenia Kupującego kosztami 

przeprowadzenia kontroli jakości.  

59. W przypadku produktów 

sprzedawanych jako materiał (produkt) 

zdeklasowany  to znaczy na przykład: II A, 

VPH oraz OB., Kupującemu nie 

przysługują żadne roszczenia z tytułu wad z 

jakimi należy się liczyć w przypadku tego 

rodzaju towarów.  

 

Zwrot produktów 

60. Warunkiem przyjęcia zwrotu 

produktów, które zostały zakwestionowane 

przez Kupującego i uznane przez 

Sprzedawcę jest to, by były one 

nieuszkodzone, nieprzetworzone w 

procesach produkcyjnych Kupującego oraz 

identyfikowalne, co do parametrów 

zawartych w odpisach atestów. W 

przypadku produktów pakowanych 

fabrycznie muszą być w oryginalnych, 

nieuszkodzonych opakowaniach. 

61. Zwrot produktów możliwy jest jedynie 

po uprzednim pisemnym powiadomieniu o 

tym sprzedawcy oraz po uzyskaniu jego 

pisemnego potwierdzenia i akceptacji. 

Zwrot produktów odbywa się w oparciu o 

dokumenty Sprzedawcy. 

 

Roszczenia odszkodowawcze 

62. Sprzedający ponosi odpowiedzialność 

jedynie za szkodę wyrządzoną Kupującemu 

umyślnie. W szczególności, Sprzedający 

nie ponosi odpowiedzialności za szkodę po 

stronie Kupującego w postaci strat 

gospodarczych oraz utraconych korzyści 

wynikających z wadliwych produktów.  

63. Sprzedawca nie będzie odpowiadał za 

żadne szkody, jeśli zawiadomienie o 

roszczeniu zostanie zgłoszone po upływie 6 

miesięcy od dnia, w którym ryzyko 

związane z produktami zostało przeniesione 

na Kupującego. 

64. Kupujący zobowiązany jest do 

bezwzględnego przestrzegania instrukcji 

dotyczących dalszego przetwarzania 

produktów (instrukcje produkcji). 

Odpowiedzialność Sprzedawcy jest 

wyłączona w przypadku nieprzestrzegania 

przez Kupującego tychże instrukcji lub 

niespełnienia przez Kupującego 

określonych prawnie warunków 

dopuszczenia do eksploatacji lub 

dopuszczenia materiału do obrotu i 

powszechnego stosowania, względnie 



dopuszczenia do obrotu i jednostkowego 

stosowania. 

65. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest 

wyłączona w razie zaistnienia siły wyższej 

bądź innej okoliczności na przebieg której 

strony nie maja wpływu, np. takiej jak: 

strajki, restrykcje celne, walutowe i 

energetyczne, powszechne niedobory 

towarów, nadzwyczajne decyzje władz czy 

braki bądź zwłoka w realizacji zamówień 

przez dostawców Sprzedającego 

wynikające z którejkolwiek opisanej w tym 

punkcie przyczyny. 

Warunki płatności 

66. Faktury wystawione przez Sprzedawcę 

są płatne bez jakichkolwiek odliczeń i 

potrąceń, w terminie wskazanym na 

fakturze, licząc od daty ich wystawienia. 

67. W przypadku opóźnienia płatności 

przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo 

naliczyć - o ile nie powstaną po jego stronie 

wyższe koszty, odsetki za opóźnienie w 

ustawowej wysokości poczynając od dnia, 

w którym upłynął termin płatności 

określony na fakturze. 

68. Sprzedawca, w razie powzięcia 

informacji o złej sytuacji finansowej 

Kupującego, może żądać dokonania przez 

Kupującego natychmiastowej zapłaty za 

produkty, bez względu na ustalone 

wcześniej terminy zapłaty i/lub żądać 

przedstawienia przez Kupującego gwarancji 

dokonania zapłaty w formie 

zaakceptowanej przez Sprzedającego. 

69. Weksle i czeki przyjmowane są 

wyłącznie w celach zabezpieczenia 

roszczeń, po uprzednim uzgodnieniu ze 

Sprzedawcą. 

70.  W przypadku opóźnienia w 

płatnościach ze strony Kupującego lub 

innych jego działań na szkodę Sprzedawcy, 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do 

wstrzymania dostaw lub świadczenia usług 

do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody 

mającej wpływ na realizację uzgodnionego 

świadczenia. Sprzedawca ma również 

uprawnienie do żądania natychmiastowego 

uregulowania przez Kupującego wszelkich 

płatności na rzecz Sprzedającego, zarówno 

tych już wymagalnych, jak i tych których 

termin płatności jeszcze nie nastąpił. 

71.  Jeżeli Kupujący po uprzednim 

zamówieniu produktów, zaniechał jego 

odbioru, wycofał się z zamówienia, odstąpił 

od umowy lub w jakikolwiek inny sposób 

zaprzestał realizować umowę, Sprzedawca 

ma prawo do naliczania kary umownej w 

wysokości 50 % wartości brutto w części 

nie zrealizowanego zamówienia. 

72. W wypadku wycofania zamówienia 

dotyczącego dostawy produktów 

realizowanej na indywidualne zamówienie 

Kupującego, wysokość kary umownej 

wynosi 100% wartości brutto zamówionych 

produktów. Wszelkie przedpłaty dokonane 

przez Kupującego dotyczące tego 

zamówienia zaliczane są w poczet ww. kary 

umownej. 

73. Sprzedawca ma prawo żądać 

odszkodowania przewyższającego wartość 

kar umownych. 

 

 Zastrzeżenia prawa własności 

74. Sprzedawca zastrzega sobie własność 

produktów do czasu zapłaty całości ceny, 

chyba, że strony osobno ustalą w formie 

pisemnej inne uzgodnienia. 

75. Kupujący ma prawo do dalszego 

przetwarzania dostarczonych przez 

Sprzedawcę produktów w ramach zgodnej z 

prawem działalności gospodarczej. W 

przypadku obróbki lub przetwarzania, 

połączenia lub złączenia z obcymi 

produktami powstaje współwłasność w 

proporcji wartości wystawionej faktury za 

produkty podlegające zatrzymaniu do 

wartości nakładu pracy lub innych 

przetworzonych produktów. Wszelkie 

przetworzone w ten sposób produkty 

stanowią produkty objęte zastrzeżeniem 

prawa własności w rozumieniu niniejszych 

postanowień OWSiD i podlegają 

bezpłatnemu przechowaniu przez 

Kupującego. Kupujący zapewnia 

Sprzedawcy dostęp do miejsca składowania 

produktów w każdym czasie w celu 

dokonania oględzin zatrzymanych 

produktów 

76. W przypadku zbycia przez Kupującego 

niezapłaconych na rzecz Sprzedawcy 

produktów, Sprzedawca przejmie 

przysługujące Kupującemu roszczenie o 

zapłatę wobec osoby trzeciej, w wysokości 

proporcjonalnej do niespłaconego długu za 

sprzedane, a niezapłacone produkty. 

Obowiązujące prawo, miejsce realizacji 

zobowiązań, właściwość miejscowa sądu 

77. Stosunki prawne z Kupującym reguluje 

wyłącznie prawo polskie. Miejscem 

realizacji wszelkich zobowiązań 

wynikających z niniejszych uregulowań jest 

siedziba Sprzedającego. 

78. W stosunku do wszelkich sporów 

mogących wyniknąć pośrednio lub 

bezpośrednio z niniejszych uregulowań 

określa się właściwość miejscową sądu 

polskiego odpowiedniego dla siedziby 

Sprzedawcy. 

79. Strony wyłączają jakąkolwiek cesję 

praw wynikających z zawartych ze 

Sprzedawcą umów lub złożonych 

zamówień w stosunku do osób trzecich bez 

pisemnej zgody Sprzedawcy.  

80. W sytuacji, gdyby jakiekolwiek 

postanowienia umowy lub ich część zostały 

uznane za nieważne lub nieskuteczne, 

pozostałe postanowienia lub pozostały 

zakres takiego postanowienia pozostaje w 

mocy. 

81. Postanowienie, które okazało się 

nieważne lub nieskuteczne, uważane będzie 

za zastąpione postanowieniem o takiej 

treści, która w największym możliwym 

stopniu pozwoli na zrealizowanie 

zamierzonego przez strony celu 

zastępowanego postanowienia.   

82. Kupujący akceptując OWSiD wyraża 

zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych przez Sprzedawcę w celu 

wykonania zamówienia, jak i w celach 

marketingowych związanych z jego 

działalnością. 

83.  W sprawach nieuregulowanych 

postanowieniami niniejszych OWSiD mają 

zastosowanie odpowiednio przepisy  prawa 

polskiego. 

84. Żadne z postanowień OWSiD nie 

ogranicza uprawnień Konsumenta jakie 

przysługują mu na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku 

ustalenia istnienia postanowienia 

naruszającego te uprawnienia, zastosowanie 

znajdują przepisy obowiązującego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

prawa, a w szczególności Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o 

ochronie niektórych praw konsumentów 

oraz o odpowiedzialności za szkodę 

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 

(Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. 

zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o 

szczególnych warunkach sprzedaży 

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu 

cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 

z późn. zm.).  

Prezes zarządu Batech Piotr Barski Sp. Z 

o. o.  


