
OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE I DOSTAWCZE
1. Wszelkie stosunki zobowiązaniowe między Sprzedającym i Kupującym kierują się następującymi „Ogólnymi warunkami handlowymi i dostawczymi“.
2. Kupujący załatwi wszystkie ofi cjalne licencje i pozwolenia konieczne do realizacji transakcji handlowej (import towaru lub zapłata ceny zakupu według tego, 

o co chodzi) w terminie, który umożliwi dostarczenie towaru w uzgodnionym terminie bez względu na to, czy obowiązek załatwienia takiej licencji lub 
pozwolenia powstał przed lub po zawarciu niniejszej umowy kupna-sprzedaży. Jeżeli Kupujący zaniedba spełnić ten obowiązek, Sprzedający po upływie 
odpowiedniego dodatkowego terminu udzielonego Kupującemu na jego załatwienie może albo nadal domagać spełnienia warunków umowy kupna-sprze-
daży (szczególna realizacji umowy kupna-sprzedaży), albo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży i zastosować  roszczenie odszkodowania.

3. O ile Kupujący nie prześle Sprzedającemu w terminie, który umożliwi dostarczenie towaru w uzgodnionym terminie, dyspozycji wysyłkowych, Sprzedający 
może wysłać towar pod adresem Kupującego, względnie może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży jak przy istotnym naruszeniu umowy kupna-sprze-
daży.

4. Porozumienie o cenie jest istotnym składnikiem, bez którego umowa kupna-sprzedaży nie jest ważna. O ile w umowie kupna-sprzedaży nie jest uzgodnio-
ne inaczej, przez ceny Sprzedającego rozumie się „EXW“. O ile wzajemnie nie jest uzgodnione inaczej, rozumie się, że cena zakupu nie będzie obejmowała 
opłat importowych, cła i innych opłat pobieranych na innym terytorium niż w kraju Sprzedającego. Obie strony postanowiły, że odchyłka ilościowa między 
umową kupna-sprzedaży a fakturą może wynosić  w granicach ±5 % powyżej tolerancji produkcyjnej wyrobów. Cena towaru dostarczanego do innego 
kraju członkowskiego Unii Europejskiej (w dalszym tekście nazywanej tylko UE) niż RC będzie fakturowana bez czeskiego VAT pod warunkiem, że Kupujący 
wykazał swoją rejestrację jako płatnik podatku w którymś z krajów członkowskich UE. O ile tak nie uczyni, Kupujący przyjmuje do wiadomości, że cena 
zostanie podwyższona o czeski VAT. Jeżeli Kupujący jest zarejestrowany jako płatnik VAT w innym kraju UE niż kraj dostawy towaru, zobowiązuje się on, że 
w kraju dostawy towaru zezna go do opodatkowania podatkiem VAT.

5. Cena zakupu nie będzie uważana za całkowicie zapłaconą, dopóki nie wpłynie ona na konto Sprzedającego w pełnej wysokości. Kupującemu nie wolno 
bez porozumienia ze Sprzedającym samowolnie wstrzymać zapłaty ceny zakupu lub jakiejkolwiek jej części jako równowartość wykrytego uszkodzenia 
lub z jakiegokolwiek tytułu, włącznie reklamacji wad. Jeżeli w umowie kupna-sprzedaży jest przewidziana płatność akredytywą, warunki płatności taką 
akredytywą nie mogą się różnić od warunków płatności umowy kupna-sprzedaży włącznie „Ogólnych warunków handlowych i dostawczych“. Sprzedający 
może albo odłożyć, albo odmówić wysyłki towaru, jeżeli Kupujący nie otworzy akredytywy zgodnie z  uzgodnionymi warunkami, lub jeżeli warunki te nie 
odpowiadają lub różnią się od warunków umowy kupna-sprzedaży i niniejszych „Ogólnych warunków handlowych i dostawczych“. W takim przypadku 
Sprzedającemu przysługuje prawo domagania się spełnienia umowy kupna-sprzedaży lub odrzucenia tego i roszczenia odszkodowania. Kupujący wpłaca 
cenę zakupu Sprzedającemu na jego konto w pełnej wysokości, to znaczy że wszelkie opłaty międzybankowe w kraju Kupującego związane z przelewem 
płatności na konto Sprzedającego są pokrywane przez Kupującego.

6. Zwłoka w zapłacie uzgodnionej zaliczki, ceny zakupu lub ich częściowych rat zawsze oznacza istotne naruszenie umowy ze strony Kupującego i Sprzeda-
jącemu w takim przypadku przysługuje prawo według swojego uznania albo domagać się spełnienia zobowiązania Kupującego, albo odstąpić od umowy, 
przez co nie zostanie ograniczone prawo Sprzedającego  do odszkodowania. To samo obowiązuje dla przypadków niewypłacalności Kupującego lub dla 
przypadku istotnego pogorszenia warunków wywierających wpływ na przelew płatności z kraju Kupującego. Jeżeli umowa kupna-sprzedaży przewiduje 
zapłatę ceny zakupu w formie rat, a Kupujący opóźnia się w zapłacie którejkolwiek raty, traci korzyść rat i również cała reszta długu staje się natychmiast 
płatna. Strony umowy postanowiły, że w razie zwłoki w zapłacie ceny zakupu lub jej części Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 
0,05 % zaległej kwoty za każdy dzień zwłoki, przez co nie jest ograniczone prawo Sprzedającego do dochodzenia odszkodowania w wysokości przekrac-
zającej karę umowną. W razie zwłoki Kupującego w zapłacie ceny zakupu Sprzedającemu przysługuje prawo odmowy lub wstrzymania następnej dostawy 
towaru Kupującemu, i to nawet wtedy, kiedy został uzgodniony stały termin dostaw.

7. Kupujący nabywa prawo własności do towaru dopiero po pełnej zapłacie ceny zakupu i wszelkiej obsługi. Kupujący powinien podjąć wszelkie niezbędne 
środki w celu ochrony praw Sprzedającego zgodnie z niniejszym ustępem przed stronami trzecimi. Niebezpieczeństwo szkody na towarze przechodzi na 
Kupującego w wyniku spełnienia zobowiązania Sprzedającego dostarczyć towar.

8. Jeżeli Kupujący, pomimo to że został do tego wezwany, nie odbierze towaru w miejscu i czasie podanym w umowie kupna-sprzedaży, Sprzedający według 
własnego uznania może albo domagać się dotrzymania warunków umowy kupna-sprzedaży, albo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, ponownie sprze-
dać towaru innemu klientowi i żądać odszkodowania. Jeżeli Kupującemu jest zgłoszona gotowość towaru do odesłania lub towar jest do Kupującego dowi-
eziony i Kupujący odmówi dysponowania towarem, Sprzedający według własnego uznania może towar albo zmagazynować na ryzyko, niebezpieczeństwo 
i koszt Kupującego w swoich pomieszczeniach magazynowych lub w składzie publicznym, lub u strony trzeciej, albo go sprzedać na rachunek Kupującego 
(przy założeniu, że Kupujący już zapłacił cenę zakupu).

9. Jeżeli Sprzedający nie odeśle towaru w terminie ustalonym w umowie kupna-sprzedaży, powiadomi o tym fakcie Kupującemu. Kupujący udostępni Sprze-
dającemu adekwatny dodatkowy termin dla spełnienia dostawy towaru. O ile nie zostało uzgodnione inaczej, Sprzedający według własnego uznania może 
spełnić swoje zobowiązanie dostawami po częściach.

10. Kupujący zobowiązuje się potwierdzić odbiór towaru na karcie dostawy i następnie tę potwierdzoną kartę dostawy zwrócić Sprzedającemu. O ile towar 
jest dostarczany do krajów poza UE i Sprzedający nie zapewnia transportu tego towaru, Kupujący zobowiązuje się udokumentować datę, kiedy towar 
przekroczył granicę zewnętrzną UE.

11. Kupujący zobowiązuje się powstrzymać się od aktywnej sprzedaży zakupionego towaru na terytorium innych krajów niż tego, do którego towar został przez 
Sprzedającego dostarczony, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

12. Umowa kupna-sprzedaży i stosunku z nią związane kierują się prawem czeskim, zwłaszcza zaś postanowieniami § 409 i nast. ustawy nr 513/1991 Dz. 
U., kodeks handlowy, w obowiązującym brzmieniu. Wszelkie spory, które powstałyby z niniejszej umowy lub w związku z nią, będą przy wykluczeniu 
jurysdykcji sądów powszechnych rozstrzygane przez Sąd Rozjemczy przy Izbie Gospodarczej RC i Izbie Rolnej RC w Pradze według jego regulaminu przez 
trzech rozjemców ustanowionych według tego regulaminu, o ile Kupujący jest osobą nie posiadającą swojej siedziby lub miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej w RC. Strony zobowiązują się spełnić wszystkie obowiązki nałożone na nich w orzeczeniu rozjemczym w terminach w nim podanych. Jeżeli 
Kupujący jest osobą posiadającą swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w RC, prorogacją wg post. § 89a cywilnego kodeksu 
postępowania sądowego przez strony niniejszej umowy jest wybrany za miejscowo właściwy Sąd Okręgowy w Ostrawie lub Sąd Powiatowy w Opawie, 
i to według tego, który z tych sądów jest merytorycznie właściwy.

13. Wszystkie warunki dostawcze użyte w niniejszej umowie kupna-sprzedaży będą interpretowane zgodnie z INCOTERMS 2010.
14. Regulamin reklamacyjny: Sprzedający gwarantuje, że dostarczony przez niego towar spełnia parametry deklarowane w jego warunkach dostawczych dla 

danego rodzaju asortymentu lub w karcie dostawy. Warunki dostawcze dla danego rodzaju asortymentu Sprzedający udostępni Kupującemu na jego żą-
danie. O ile Kupujący stwierdzi na dostarczonym towarze ewidentne wady, musi o tym fakcie pisemnie poinformować Sprzedającego bez zbędnej zwłoki, 
nie później jednak niż 7 dni  kalendarzowych po dostarczeniu towaru Kupującemu. W razie opóźnienia prawa Kupującego z tytułu wadliwego towaru są 
całkowicie nieskuteczne. Powiadomienie o ewentualnych innych (ukrytych) wadach dostarczonego towaru Kupujący musi przekazać Sprzedającemu pi-
semnie, bez zbędnej zwłoki, natychmiast po ich wykryciu, ale najpóźniej do końca okresu gwarancji 6 miesięcy po dostarczeniu towaru Kupującemu, przy 
czym przyjmuje się, że w razie opóźnienia prawa z tytułu wadliwego świadczenia są całkowicie nieskuteczne. Tylko przez ten okres Sprzedający udziela 
gwarancji za jakość. Za wady nie uważa się sytuacji, kiedy towar spełnia tolerancje podane w w warunkach dostawczych. Reklamacje wad muszą być złożo-
ne e-mailem lub w formie listu poleconego i muszą być udokumentowane jawnym dowodem, tzn. próbkami wadliwego towaru, szczegółowym opisem 
reklamowanych wad oraz opisem sposobu manipulacji i użycia wyrobów, przy których reklamowane wady się pojawiły, włącznie przekazania roszczenia 
reklamacyjnego. O ile nie ustalono inaczej, Kupujący przesyła próbkę reklamowanego towaru Sprzedającemu a reklamacja jest załatwiana w siedzibie 
Sprzedającego. Na ewentualne żądanie Sprzedającego Kupujący zapewni w tym względzie także spotkanie w przedmiotowym miejscu, np. w miejscu 
zmagazynowania reklamowanego towaru. O ile reklamacja zostanie uznana za zasadną, Sprzedający według własnego uznania dokona naprawy towaru w 
adekwatnym dostatecznym terminie w swojej siedzibie lub u Kupującego, albo zastąpi wadliwy towar nową, bezbłędną dostawą lub Kupującemu udzieli 
odpowiedniej zniżki z ceny towaru. Kupującemu nie przysługuje prawo dokonywania jakiejkolwiek naprawy bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedają-
cego aż do zakończenia postępowania reklamacyjnego. O ile reklamacja w adekwatnym dostatecznym terminie nie została zakończona którymś z wyżej 
wymienionych sposobów, Kupujący może ewentualnie odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w zakresie wadliwego świadczenia. Jeżeli jednak przedtem 
Kupujący zażądał zniżki z ceny, od umowy kupna-sprzedaży nie ma prawa odstąpić. Reklamacja nie jest zasadna, jeżeli reklamowany towar posiada wady, 
które spowodował sam Kupujący lub osoba trzecia. W razie umowy kupna-sprzedaży na FIBC (wory wielkopojemnościowe), kupujący powinien napóźniej 
w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży dowodnie pisemnie poinformować Sprzedającego o rodzaju i wszystkich istotnych parametrach substratu 
ładowanego do tych opakowań oraz o sposobie manipulacji z nimi. O iel tak nie uczyni, odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane tymi opa-
kowaniami przechodzi w całym zakresie na Kupującego.


