
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ZINPLAST SP. Z O.O.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze  ogólne  warunki  sprzedaży  mają  zastosowanie  do  wszystkich  umów  sprzedaży  towarów
zawieranych przez ZINPLAST sp. z o.o. jako sprzedawcę.

2. Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków określenia oznaczają:
o Sprzedawca – ZINPLAST sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu;
o Kupujący - podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent ZINPLAST sp. z o.o.)
o Strony - Sprzedawca i Kupujący;
o Ogólne Warunki  Sprzedaży  (OWS)  -  niniejsze  „Ogólne warunki  umów sprzedaży dokonywanej

przez ZINPLAST sp. z o.o.;
o Towar -  towary handlowe sprzedawane przez ZINPLAST sp.  z o.o.  w ramach umowy zawartej

z Kupującym. Towarem są także poszczególne partie, jeżeli Towar jest dostarczany partiami.
o Oferta -  oferta  handlowa  określająca  zasady  zakupu  na  jakich  Sprzedawca  zobowiązuje  się

dostarczyć  Towar  Kupującemu.  Jakiekolwiek  katalogi,  foldery  reklamowe,  cenniki,  ogłoszenia
i publikacje Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 63 KC

o Zamówienie -  oświadczenie woli  Kupującego o chęci zakupu Towarów Sprzedawcy przekazane
w jednoznacznej i czytelnej formie upoważnionym przedstawicielom Sprzedawcy pisemnie, drogą
elektroniczną, faxem lub pocztą.

o Dostawa  -  każda  dostawa  na  miejsce  docelowe  wskazane  przez  Kupującego  w  Umowie  lub
wydanie Towarów Kupującemu lub wskazanemu przez niego przewoźnikowi na terenie zakładu
Sprzedawcy.

o Potwierdzenie Zamówienia - oświadczenie woli Sprzedawcy o chęci sprzedaży Towarów na rzecz
Kupującego  złożone  w  formie  elektronicznej,  faxem  lub  pocztą,  stanowiące  odpowiedź  na
Zamówienie.

o Usługa  -  wszelkie  usługi  świadczone  przez  Sprzedawcę  na  rzecz  Kupującego,  w  szczególności
usługi serwisu Sprzedawcy.

3. Niniejsze  Ogólne  Warunki  są  kompletnym  i  jedynym  uregulowaniem  umownym  wiążącym  strony
w zakresie  sprzedaży  towarów.  Tym  samym,  strony  wyłączają  stosowanie  jakichkolwiek  innych
postanowień umownych. Wszelkie inne uregulowania (warunki ogólne itp.) stosowane przez Kupującego
nie mają zastosowania, chyba, że Strony wyraźnie postanowią inaczej.

4. Postanowienia  niniejszych  Ogólnych  Warunków  mogą  być  zmienione  jedynie  w  formie  pisemnej  pod
rygorem  nieważności.  Zawarcie  odrębnej  umowy  sprzedaży  wyłącza  stosowanie  niniejszych  ogólnych
warunków tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

5. OWS obowiązują także wtedy, jeśli Kupujący którego ogólne warunki zakupów odbiegają od niniejszych
OWS,  przyjmie  bez  zastrzeżeń  dostawę  Towarów.   Odnośniki  bądź  wskazówki  Kupującego  dotyczące
obowiązywania jego ogólnych warunków handlowych, uważa się w takim wypadku za nieobowiązujące
(wypowiedziane).

II. ZAWARCIE UMOWY

1. OWS są integralną częścią Oferty i stają się integralną częścią umowy po jej zawarciu.
2. Jakakolwiek Oferta pochodząca od Sprzedawcy doręczona Kupującemu w formie pisemnej, elektronicznej,

faxem lub pocztą, ma charakter wiążący dla Sprzedawcy, który pozostaje nią związany w czasie określonym
w Ofercie. W przypadku braku określenia terminu ważności w ofercie przyjmuje się, że wynosi on 14 dni
od daty jej doręczenia Nabywcy.

3. Podstawą  zawarcia  umowy  sprzedaży  jest  Zamówienie  Kupującego  złożone  w  odpowiedzi  na  ofertę
Sprzedawcy.  W  przypadku  jakiejkolwiek  zmiany  oferty  lub  wprowadzeniem  zastrzeżeń  do  niej
w zamówieniu Kupującego, umowa zawarta zostanie dopiero z momentem dokonania przez Sprzedawcę
Potwierdzenia  Zamówienia  ze  zmianami  czy  zastrzeżeniami.  Brak  Potwierdzenia  Zamówienia  jest



jednoznaczny  z  tym,  że  umowa  sprzedaży  nie  została  zawarta.  Strony  wyłączają  wszelkie  prawem
przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.

4. W  przypadku  złożenia  przez  Kupującego  Zamówienia  bez  otrzymania  wcześniejszej   Oferty  (np.  na
podstawie zaproszenia do negocjacji  itp.),  do zawarcia umowy potrzebne jest dokonanie Potwierdzenie
Zamówienia przez Sprzedawcę. Postanowienia ustępu 1 zdanie 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

5. Osoby składające Zamówienie uważa się za osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu
Zamawiającego bez względu na zasady reprezentacji Zamawiającego.

6. Wszelkie  porozumienia,  zapewnienia,  przyrzeczenia  i  gwarancje  składane  ustnie  przez  pracowników
Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy lub złożeniem Oferty nie są wiążące.

7. Dla ważności  zawarcia umowy sprzedaży lub jej  zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy
stronami w tym zakresie,  powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, za pośrednictwem
faksu  lub  e-maila.  Postanowienie  to  dotyczy  w  szczególności  Oferty,  Zamówienia  i  Potwierdzenia
Zamówienia.

8. Złożenie zamówienia u Sprzedawcy oznacza akceptację niniejszych OWS.
9. Zmiana Zamówienia po jego doręczeniu  Sprzedawcy wymaga zgody Sprzedawcy.
10. Kupujący  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  prawidłowy  dobór  zamawianego  Towaru  do  potrzeb,

warunków, konstrukcji czy inwestycji. Zamówienie Towaru, który nie nadaje się do potrzeb Kupującego nie
stanowi podstawy do reklamacji, zwrotu Towaru lub odstąpienia od umowy.

III. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI I RYZYKA

1. Jeżeli Strony inaczej nie uzgodniły  cena obowiązuje na bazie dostawy „EXW” zgodnie z Incoterms 2010,
łącznie z opakowaniem.

2. Jeżeli  koszty  transportu  obciążają  Kupującego  ciąży  na  nim  obowiązek  należytego  doboru  środka
transportu do zakupionego Towaru.

3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru
a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od
tego kto ponosi koszty transportu.

4. Osoby przyjmujące Towar w miejscu Dostawy uważa się za osoby umocowane do działania w imieniu
Kupującego.  To  samo  odnosi  się  do  przewoźników  odbierających  Towar  u  Sprzedawcy,  jeżeli  koszty
transportu obciążają Kupującego.

IV. CENA

1. Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w ofercie lub umowie sprzedaży.
2. Cenę towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu Potwierdzenia Zamówienia.
3. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w ofercie lub, gdy termin nie został tam

wskazany, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili
wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4. W  przypadku,  gdy  po  zawarciu  umowy  wystąpią  okoliczności  uzasadniające  podwyższenie  ceny
zamówionego  towaru,  przykładowo  takie  jak  podwyższenie  cła,  wprowadzenie  opłat  celnych
dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, wzrost cen nośników energii, kursów
walut lub wzrost minimalnego wynagrodzenia Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego
podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny
wzrost elementów cenotwórczych.

5. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług
wg obowiązujących stawek.

6. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony,
Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem
towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli
opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od
umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za



powstałą z tych przyczyn szkodę.
7. W  przypadku  pogorszenia  się  kondycji  finansowej  Kupującego,  Sprzedawcy  przysługują  uprawnienia

wskazane w ustępie poprzedzającym chyba, że Kupujący ustanowi na jego rzecz dodatkowe zabezpieczenie
przez  niego  akceptowane.  Ocena  kondycji  finansowej  Kupującego  oraz  akceptowanie  bądź  nie
dodatkowych zabezpieczeń należy wyłącznie do Sprzedawcy.

8. Kupujący  nie  ma  prawa  potrącania  swoich  wierzytelności  względem  Sprzedawcy  z  wierzytelności
Sprzedawcy wynikających z umów sprzedaży towarów.

9. Sprzedawca  lub  upoważniony  przez  niego  ubezpieczyciel  dokona  analizy  dokumentów  finansowych
Kupującego celem ustalenia wysokości kredytu kupieckiego.

10. Kupujący,  któremu  nie  przyznano  kredytu  kupieckiego  lub  wysokość  przyznanego  kredytu  jest  nie
wystarczająca  do  właściwej  realizacji  wszystkich  złożonych  do  Sprzedawcy  Zamówień  lub  na  żądanie
Sprzedawcy  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  Sprzedawcy  lub  upoważnionemu  przez  niego
ubezpieczycielowi  wiarygodnych  i  nieodwołalnych  zabezpieczeń  finansowych  w  postaci:  gwarancji
bankowej  lub  zastawu  lub  polisy  ubezpieczeniowej  lub  cesji  lub  porozumienia  trójstronnego
z wiarygodnym  płatnikiem  lub  innych  zabezpieczeń,  zaakceptowanych  przez  Sprzedawcę  lub
ubezpieczyciela.  W  przypadku  nie  wywiązania  się  z  tego  obowiązku  lub  gdy  zabezpieczenia  są
niewystarczające  Kupujący  jest  zobowiązany  do  dokonania  pełnej  przedpłaty  ceny  Zamówienia  wraz
z podatkiem  VAT  przed  Dostawą  w  terminie  osobno  ustalanym  pod  rygorem  odmowy  Potwierdzenia
Zamówienia lub braku realizacji Dostawy.

11. W przypadku,  gdy Sprzedawca przyznał  Kupującemu kredyt  kupiecki  (płatność z  odroczonym w czasie
terminem), może on go ograniczyć lub cofnąć w każdym czasie. Uprawnienie to nie dotyczy wierzytelności
już powstałych.

12. W związku z tym, że wszystkie wierzytelności Sprzedawcy podlegają ubezpieczeniu, Sprzedawca ma prawo
do  odstąpienia  od  całości  bądź  części  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym  w  przypadku,  gdy
ubezpieczyciel  cofnie  ochronę  ubezpieczeniową  na  wierzytelności  Sprzedawcy  względem  Kupującego.
W celu uniknięcia rozwiązania umowy, Kupujący może przedstawić Sprzedawcy dodatkowe zabezpieczenia,
których zaakceptowanie bądź nie, leży w wyłącznej gestii Sprzedawcy.

V. ZABEZPIECZENIA

1. W celu zabezpieczenia zapłaty wszelkich roszczeń związanych ze sprzedażą Towaru Sprzedawca może żądać
od Kupującego wystawienia weksla in blanco. W takim wypadku wręczenie weksla powinno nastąpić przed
datą  pierwszego  wydania  Towaru  Kupującemu.  Jeżeli  Kupujący  nie  wręczy  weksla  w  tym  terminie
Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z wydaniem towaru.

2. Weksel zostanie zwrócony Kupującemu w 14 dni po wykonaniu umowy przez strony.

VI. ODBIÓR TOWARU I JEGO WŁAŚCIWOŚCI

1. Kupujący zobowiązuje się do bardzo starannego zbadania Towaru w chwili jego odbioru pod względem
ilościowym,  zgodności  z  Zamówieniem  i  umową  oraz  pod  kątem  ewentualnych  widocznych  wad.
Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja techniczna Towaru. Po zbadaniu towaru podpisany
zostanie  dokument  jego  wydania  (WZ).  Podpisanie  dokumentu  wydania  (WZ)  jest  równoznaczne  ze
stwierdzeniem zgodności  wskazanych ilości  i  parametrów z zamówieniem i  umową oraz brakiem wad,
które mogłyby zostać wykryte przy bardzo starannym zbadaniu Towaru podczas odbioru. Kupujący nie
może  się  zwolnić  od  obowiązków  wskazanych  w  niniejszym ustępie  i  od  skutków  ich  niedochowania
powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.

2. Strony ustalają, iż koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na
Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu. Kupujący odpowiada za należyty i  zgodny
z zasadami  wiedzy  technicznej  i  właściwościami  Towaru  rozładunek.  Uszkodzenia  Towaru  podczas
rozładunku nie podlegają usunięciu w ramach gwarancji ani rękojmi.



VII. WADY RZECZY SPRZEDANEJ

1. O wadach,  których nie  da się  wykryć  mimo bardzo  starannego  zbadania  przy  odbiorze,  Kupujący  ma
obowiązek powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie (nie później niż w 3 dni) po ich wykryciu, pod rygorem
utraty uprawnień z gwarancji i rękojmi.

2. Zawiadomienie  o  wadzie  Towaru dla  swej  ważności  musi  być złożone w formie pisemnej,   przy  czym
Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy Towar w stanie dostawy do wglądu Sprzedawcy na każde
jego wezwanie. Jeżeli Towar został przetworzony odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa.

3. Jeżeli  zdaniem  Sprzedawcy  dla  stwierdzenia  wad  potrzebne  będzie  przeprowadzenie  ekspertyzy
technicznej,  to  Sprzedawca  zajmie  stanowisko  co  do  wadliwości  towaru  po  uzyskaniu  stosownej
ekspertyzy.

4. Jeżeli  inaczej  nie  uzgodniono okres  gwarancji  wynosi  24 miesiące od daty Dostawy towaru.   Warunki
gwarancji opisuje szczegółowo dokument gwarancji.

5. Uwzględnienie reklamacji następować będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu
reklamowanej partii towaru przez Sprzedawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy. W przypadku
uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt usunąć wadę lub wymienić wadliwy
towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli usunięcie wady lub wymiana towaru
jest niemożliwa  albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych  wydatków
Sprzedawca ma prawo odmówić usunięcia wady i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.

6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji  jest wyłączona jeżeli wady nie są wywołane przyczynami
tkwiącymi w Towarze, zwłaszcza jeżeli wady powstały w wyniku nieprawidłowego transportu, rozładunku,
przechowywania, montażu lub gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
Montaż, zabudowa lub instalacja Towaru musi odbyć się w sposób odpowiadający sztuce budowlanej przez
podmiot posiadający wiedzę fachową, z użyciem odpowiedniego sprzętu i narzędzi.

7. Sprzedawca  nie  zapewnia  przydatności  danego  towaru  do  określonego  zastosowania.  Ryzyko
przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego a wszelkie
ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez Sprzedawcę mają charakter pomocniczy i nie mogą
być traktowane jako rekomendacja do konkretnego stosowania.

8. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany
towar.

9. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

VIII. OPÓŹNIENIA W PŁATNOŚCIACH I WYDANIU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

1. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości  lub części  ceny za wydany towar zapłaci  on
Sprzedawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.

2. W  przypadku  zwłoki  Sprzedawcy  w  terminowym  wydaniu  towaru  o  więcej  niż  1  tydzień,  zapłaci  on
Kupującemu karę umowną w wysokości odpowiadającej 0,1% ceny wydanego nieterminowo towaru za
każdy dzień zwłoki. Kara ta nie może jednak przekroczyć 3% ceny wydanego nieterminowo towaru.

3. W przypadku opóźnienia Kupującego z terminowym odbiorem towaru o więcej niż 1 tydzień, zapłaci on
Sprzedawcy karę umowną w wysokości odpowiadającej 0,1% ceny nie odebranego w terminie towaru za
każdy dzień opóźnienia, liczonego od ustalonej w umowie daty wydania. Kara ta nie może być naliczana za
więcej  niż  30  dni  opóźnienia.  Zapłata  kary  nie  zwalnia  Kupującego  z  obowiązku  odbioru  materiału.
W przypadku,  gdy  Sprzedawca  wstrzyma  się  z  wydaniem  towaru  Kupującemu  z  uwagi  na  zaistnienie
przesłanek, o których mowa w punkcie IV ust. 6 lub V ust. 1 niniejszych Ogólnych Warunków, przyjmuje się,
że Kupujący opóźnia się z odbiorem i naliczona zostanie kara umowna.

4. Kupujący  zapłaci  Sprzedawcy  jednorazowo  karę  umowną  w  wysokości  50%  ceny  nie  odebranego
w terminie  towaru  w  przypadku,  gdy  Kupujący  opóźni  się  z  odbiorem  powyżej  30  dni  liczonych  od
ustalonej w umowie daty wydania. Jeżeli Kupujący nie odbierze w tym okresie towaru Sprzedawca może
również  od  umowy  odstąpić.  Odstąpienie  przez  Sprzedawcę  od  umowy  nie  zwalnia  Kupującego
z obowiązku zapłaty zastrzeżonej kary umownej w wysokości 50% ceny.

5. W  przypadku,  gdy  szkoda  przewyższa  zastrzeżone  kary  umowne  Sprzedawca  ma  prawo  dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych.



6. Odszkodowanie  za  szkody  wyrządzone  Kupującemu  w  związku  z  niewykonaniem  lub  nienależytym
wykonaniem umowy ograniczone jest  w każdym przypadku do wysokości  ceny netto towaru objętego
umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody
Kupującego.

7. W przypadku wykonania przez Sprzedawcę umowy jedynie w części, Kupujący nie ma prawa (o ile takie
prawo będzie mu przysługiwać) odstąpić od umowy w części wykonanej.

8. Strony mają prawo zaniechać naliczania kar umownych, o których mowa w niniejszym punkcie.

IX. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU, PRAWO.

1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny dla
siedziby Sprzedawcy.

2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

X. INNE POSTANOWIENIA

1. Tytuły  poszczególnych  punktów  niniejszych  Ogólnych  Warunków  wprowadzone  zostały  jedynie  dla
ułatwienia  posługiwania się  tekstem i  nie mają  znaczenia  prawnego a co  za tym idzie  tekst  Ogólnych
Warunków nie może być interpretowany na ich podstawie.

2. Jeżeli  poszczególne  postanowienia  niniejszych  Ogólnych  Warunków  okazałyby  się  nieważne  lub
nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim
przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę
stron w sposób skuteczny.

3. Sprzedawca  pozostaje  właścicielem  wszelkich  praw  własności  intelektualnej  związanych  z  Towarami,
w szczególności  wszelkiego  oprogramowania,  rysunków,  obliczeń,  informacji  technicznej,  i  innych
dokumentów, narzędzi i opracowań dostarczonych Kupującemu w ramach i trakcie realizacji umowy.

4. Bez wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedawcy Kupujący nie ma prawa do wykorzystywania wskazanych
wyżej  dokumentów,  narzędzi  i  opracowań  oraz  wiedzy  o  Towarach  do  celów  innych  niż  instalacja,
uruchomienie, eksploatacja lub obsługa Towarów. W szczególności Nabywca nie ma prawa do kopiowania
i upowszechniania w całości lub części dokumentów, narzędzi, opracowań oraz wiedzy o Towarach, bez
wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedawcy.

5. Kupujący  przez  zawarcie  umowy  nie  uzyskuje  jakichkolwiek  praw  do  używania  lub  wykorzystywania
znaków towarowych i oznaczeń firmowych Sprzedawcy.

6. Warunki realizacji usług serwisowych precyzują Ogólne Warunki Pracy Grupy Serwisowej Zinplast Sp. z o.o.
dla poszczególnych technologii: spawanie mechaniczne, spawanie ekstruzyjne, zgrzewanie doczołowe.
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