
OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE 
 

Preambuła 
 

Niniejsze Ogólne warunki handlowe spółki TATRALIFT, a.s., dotyczące sprzedaży Wyrobów (dalej w 
tekście tylko „VOP“) regulują zależności prawne spółki TATRALIFT, a.s. z siedzibą Poľná 4,060 01 
Kežmarok, Republika Słowacka, wpisanej w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Prešov, dział Sa, 
akta numer 111/P, REGON: 31655629, NIP VAT: SK2020515585 (dalej w tekście tylko „Sprzedający“) i 
jej klientów (dalej w tekście tylko „Kupujący“ oraz wspólnie ze Sprzedającym, dalej w tekście tylko 
„Strony umowy“) przy sprzedaży wszystkich Wyrobów Sprzedającego kupowanych przez Kupującego 
albo na jego rachunek za pośrednictwem Umowy kupna (o sprzedaży Wyrobów) albo potwierdzonego 
zamówienia (dalej w tekście tylko „Umowa kupna“), której nierozłączną częścią są te VOP. 
Pierwszeństwo przed tymi VOP mają poszczególne postanowienia Umowy kupna, jeżeli nie jest 
postanowione inaczej. Te VOP łącznie z Umową kupna stanowią obowiązujące prawnie porozumienie 
między Kupującym, a Sprzedającym w zakresie kupna Wyrobów.  
  
 

I. 
ZNACZENIE POJĘĆ I ICH DEFINICJE 

 
Sprzedający – jest spółką TATRALIFT, a.s. z siedzibą Poľná 4,060 01 Kežmarok, Republika Słowacka, 

wpisaną w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego, dział Sa, akta numer 111/P, REGON: 
31655629, NIP VAT: SK2020515585.  

Kupujący – jest klientem kupującym na podstawie Umowy kupna Wyroby Sprzedającego. 

Oferta – jest ofertą na sprzedaż Wyrobów Sprzedającego przedstawianą Kupującemu na żądanie 
Kupującego, obejmującą te VOP i inne dokumenty w niej zawarte (na przykład specyfikacje techniczne).  

Zamówienie – zamówienie Kupującego realizowane na podstawie Oferty albo nawet bez wcześniejszej 
Oferty w jakiejkolwiek formie akceptowanej przez Sprzedającego jest propozycją zawarcia Umowy 
kupna i samo w sobie nie zakłada żadnych praw i obowiązków stron umowy.  

Umowa kupna – jest Umową kupna zawartą między Sprzedającym, a Kupującym, przedmiotem której 
jest sprzedaż Wyrobów albo jakiekolwiek zamówienie Kupującego na dostarczenie Wyrobów 
akceptowane na piśmie przez Sprzedającego. 

Wyroby (albo w liczbie pojedynczej Wyrób) – są to jakiekolwiek wyroby, które sprzedaje i/albo 
dostarcza Sprzedający Kupującemu na podstawie Umowy kupna w uzgodnionej specyfikacji.  

Dokumentacja techniczna - kompletna dokumentacja techniczna Wyrobu, aktualizowana o wszystkie 
zmiany dokonane podczas produkcji Wyrobu, w języku słowackim.  

 
 

II. 
PRZEDMIOT UMOWY I PRZEDMIOT KUPNA  

 

1. Przedmiotem Umowy kupna jest odpłatne przeniesienie prawa własności do przedmiotu kupna ze 
Sprzedającego na Kupującego i zmiana wzajemnych praw i obowiązków stron umowy. 
Przedmiotem kupna jest Wyrób Sprzedającego z wyposażeniem określonym w Umowie kupna.  

2. Sprzedający podpisując/akceptując Umowę kupna zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu 
zamówiony/e Wyrób/y z wyposażeniem, w ustalonym czasie realizacji i przenieść na Kupującego 
prawo własności do Wyrobu/ów. Kupujący zobowiązuje się właściwie i terminowo zapłacić 
uzgodnioną cenę kupna, a Wyrób/y odebrać właściwie i terminowo w miejscu realizacji.  

 
 
 



III. 
ZAWARCIE UMOWY KUPNA 

 
1. Na żądanie Kupującego Sprzedający wysyła Kupującemu Ofertę. Oferty Sprzedającego są ważne 20 

dni od dnia ich doręczenia Kupującemu, jeżeli nie wynika z nich nic innego.  

2. Cena Wyrobów jest podana w Ofercie Sprzedającego. Jeżeli dostawa jest wykonywana, jako 
kontynuacja albo etapami, Sprzedający jest upoważniony jednostronnie korygować ceny Wyrobów 
i to w szczególności, ale nie wyłącznie z powodu zmiany kursów walutowych, wysokości podatków, 
ceł, kosztów przewozu, opłat i kosztów zakupu. O korekcie/zmianie ceny Sprzedający zawiadamia 
na piśmie Kupującego, przy czym zmiana Ceny kupna staje się skuteczna w chwili doręczenia 
Kupującemu zawiadomienia o zmianie. Cena Wyrobów jest podawana bez podatku od wartości 
dodanej i innych podatków, opłat i kosztów transportu, oprócz przypadków, w których w Ofercie 
jest wiążąco ustalone inaczej. Te wydatki Kupujący ponosi ponad ramy cen ofertowych. Te wydatki 
mogą być zamieszczone w Ofercie w postaci osobnych pozycji.  

3. Zamówienie Wyrobów złożone na podstawie Oferty samo w sobie, podobnie jak wystąpienie 
o złożenie oferty, doręczone Sprzedającemu ze strony Kupującego nie jest wezwaniem do 
rozpoczęcia realizacji przez Sprzedającego i jako takie nie zakłada żadnych praw i obowiązków stron 
umowy. Realizację Sprzedający rozpocznie dopiero po zawarciu Umowy kupna zgodnie 
z warunkami w niej podanymi.  

4. Umowa kupna jest zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony umowy. Jeżeli strony umowy 
nie zawarły osobnej umowy kupna, Sprzedający dostarczy Kupującemu Wyrób na podstawie 
potwierdzonego Zamówienia Kupującego, i to w ramach jego ilości, ustalonej ceny i warunków 
dostawy wysłanych do Sprzedającego listem, korespondencją elektroniczną, e-mailem albo faksem. 
Zamówienie musi zawierać oznaczenie Kupującego, rodzaj i ilość Wyrobu, formy i ilość 
dokumentacji, cenę, warunki dostawy i termin dostawy. W przypadku, jeżeli Zamówienie nie będzie 
zawierać wszystkich danych, Sprzedający bezzwłocznie zwróci Kupującemu uwagę na błędy w 
Zamówieniu i jeżeli Kupujący nie doręczy poprawionego Zamówienia w terminie ustalonym przez 
Sprzedającego, Sprzedający nie będzie dalej brać tego Zamówienia pod uwagę. W celu wykluczenia 
wątpliwości obowiązuje to, że wysyłając wystąpienie o zawarcie Umowy kupna/Zamówienie do 
Sprzedającego, Kupujący bez zastrzeżeń akceptuje niniejsze VOP.  

5. Sprzedający doręcza Kupującemu potwierdzenie Zamówienia Kupującego w terminie do 7 dni 
kalendarzowych od dnia doręczenia Zamówienia Sprzedającemu. W przypadku, gdy potwierdzenie 
nie zostanie w ustalonym terminie doręczone Kupującemu, uważa się, że Zamówienia Sprzedający 
nie zaakceptował. W celu wykluczenia wątpliwości uważa się, że Sprzedający nie ma obowiązku 
akceptować żadnego z nadesłanych Zamówień Kupującego. Przez doręczenie Kupującemu 
potwierdzenia Zamówienia bez uzupełnień, zastrzeżeń albo innych zmian, zostaje w danym 
przypadku zawarta konkretna Umowa kupna, dla której obowiązują niniejsze VOP.  

6. Kupujący nie ma wyłącznego prawa na zabezpieczenie dostawy Wyrobów od Sprzedającego.  
 
 

IV. 
CENA KUPNA 

 
1. Wysokość ceny kupna i waluta są ustalone w Ofercie.  
2. Cena jest podana bez VAT. Do ceny kupna zostanie zastosowany VAT zgodnie z właściwymi 

przepisami prawnymi obowiązującymi w dniu powstania obowiązku podatkowego.  
3. Cena kupna obejmuje cenę jednostkową, która obowiązuje w czasie zawarcia Umowy kupna 

zgodnie z obowiązującą Ofertą, przy parytecie dostawy EXW TATRALIFT, a.s., Poľná 4, 060 01 
Kežmarok SR (INCOTERMS 2010).  

4. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu cenę kupna ustaloną przez Sprzedającego, 
obowiązującą w czasie zawierania Umowy kupna albo w dniu dostarczenia Wyrobu (jeżeli nastąpiła 



zmiana ceny), którą uważa się za zapłaconą z dniem dopisania całej dłużnej kwoty na rachunek 
Sprzedającego.  

5. Sprzedający nalicza Kupującemu cenę kupna towaru za pomocą końcowej faktury wystawionej 
przez Sprzedającego, która zostanie zapłacona przez Kupującego zgodnie z artykułem V niniejszych 
VOP na podstawie listu przewozowego/protokołu odbioru, potwierdzonego przez upoważnionego 
przewoźnika, Kupującego albo inną osobę upoważnioną przez Kupującego.  

 
 

V. 
WARUNKI PŁATNOŚCI I ZALICZKA 

 
1. Zapłatę ceny za Wyroby Sprzedający musi otrzymać, jeżeli jest to uzgodnione na piśmie, do czasu 

podanego w Ofercie albo, jeżeli taki termin nie jest podany, to w terminie płatności, czyli do 14 dni 
od dnia wystawienia faktury. W przypadku, gdy dzień płatności faktury wypada w sobotę, niedzielę 
albo święto, Kupujący ma obowiązek zapłacenia faktury już w ostatnim, wcześniejszym dniu 
roboczym. Płatność musi być wykonana na dobro rachunku podanego przez Sprzedającego. 
Dotrzymanie terminów płatności jest podstawowym warunkiem umownym. Kontrolując swoje 
pozycje kredytowe Sprzedający sprawdza dotrzymywanie warunków płatności ze strony 
Kupującego. 

2. Kupujący ma obowiązek zapłacenia przelewem bezgotówkowym zaliczki na cenę kupna i to w 
uzgodnionej walucie, w terminie i w wysokości podanej w Umowie kupna, jeżeli była ona 
uzgodniona, na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Sprzedającego. Jeżeli Kupujący 
spóźnia się z zapłatą zaliczki na cenę kupna, to o czas tego opóźnienia przedłuża się termin dostawy 
Wyrobu Kupującemu. Opóźnienie Kupującego z zapłaceniem zaliczki na cenę kupna, na podstawie 
wzajemnego porozumienia stron umowy, uważa się za poważne naruszenie Umowy kupna.  

3. Wszystkie płatności, które są wykonane albo mają być wykonane przez Kupującego na dobro 
Sprzedającego zgodnie z Umową kupna muszą być dokonane bez ograniczeń, zaliczeń albo 
warunków i bez odliczania albo zatrzymania jakiejkolwiek sumy, zarówno w drodze wstrzymania, 
jak i w inny sposób.  

4. Faktura zaliczkowa nie jest fakturą dla potrzeb VAT. Sprzedający Kupującemu końcową fakturę 
rozliczeniową natychmiast po dostarczeniu, ewentualnie odebraniu Wyrobu przez Kupującego. 
Faktura końcowa musi spełniać wszystkie warunki wynikające z obowiązujących przepisów 
prawnych, przy czym zawierać będzie zaliczenie ewentualnie zapłaconej zaliczki.  

5. Strony umowy postanowiły, że Kupujący jest upoważniony bezzwłocznie, najpóźniej do 3 dni od 
otrzymania faktury do zwrócenia tej faktury z pisemnym uzasadnieniem bez zapłacenia, jeżeli nie 
zawiera ona danych formalnych albo treści wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi SR. W takim przypadku przestaje płynąć termin płatności, a nowy termin płatności 
rozpocznie się od dnia wystawienia poprawionej faktury przez Sprzedającego.  

6. Sprzedający i Kupujący są upoważnieni do jednostronnej zmiany numeru konta bankowego albo 
banku, o czym z dostatecznym wyprzedzeniem zawiadamiają drugą Stronę umowy i jednocześnie 
wniosku do drugiej Strony umowy o zapłacenie na nowy numer rachunku bankowego. Podane 
zmiany nie będą mieć wpływu na płatność faktury. W przypadku braku zawiadomienia o wyżej 
wymienionej zmianie, płacąca Strona umowy ma prawo wykonać płatność na numer rachunku, 
który jako ostatni był podany/zgłoszony przez drugą Stronę umowy.  

7. W przypadku, gdy z oznaczenia płatności dokonanej przez Kupującego jednoznacznie nie wynika, 
którą fakturę dana płatność pokrywa, płatność ta będzie uważana za zapłacenie najstarszej, płatnej 
faktury z karami, a następnie najstarszej płatnej dłużnej kwoty z tytułu niezapłaconej ceny kupna.  

8. Razem z końcową fakturą rozliczeniową Sprzedający wysyła Kupującemu kopię protokołu odbioru/ 
listu przewozowego.  

9. W przypadku, gdy Kupujący spóźnia się z płatnością ceny kupna/ faktury albo jej części, Sprzedający 
ma w stosunku do Kupującego prawo do zapłaty kary umownej za każdy, również tylko rozpoczęty 
dzień, opóźnienia w wysokości 0,03% z niezapłaconej kwoty, jeżeli w umowie nie jest ustalone 



inaczej. Z zapłaceniem kary umownej nie wiąże się prawo do rekompensaty szkody, która powstała 
dla Sprzedającego z powodu naruszenia zobowiązań Kupującego. 

10.  W przypadku opóźnienia Kupującego z realizacją jego zobowiązań płatniczych w znaczeniu Umowy 
kupna, Kupujący oprócz kary umownej w znaczeniu powyższego punktu, ma obowiązek zapłacenia 
Sprzedającemu również odsetek za zwłokę. Powyższe nie dotyczy prawa Sprzedającego do 
odstąpienia od Umowy kupna zgodnie z tymi VOP.  

11. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z płatnością ceny kupna albo jej części o więcej niż 21 dni, 
to Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy kupna albo jej części, przy czym ma prawo do 
rekompensaty od Kupującego za udokumentowaną, powstałą stratę i szkody, łącznie z utraconym 
zyskiem i stratami w możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej.  

12. W przypadku, gdy Kupujący spóźnia się z realizacją jakichkolwiek zobowiązań finansowych w 
stosunku do Sprzedającego, to jest on uprawniony do:  

a) natychmiastowego wstrzymania dalszej dostawy Wyrobów i to aż do dnia zapłacenia całej dłużnej 
sumy Sprzedającemu albo zaproponowania takiego zabezpieczenia na dobro Sprzedającego, które 
Sprzedający będzie uważać za możliwe do przyjęcia i dostateczne bez tego, aby zatrzymanie dostaw 
Wyrobów oznaczało naruszenie Umowy kupna przez Sprzedającego albo zanik prawa 
Sprzedającego do natychmiastowego odstąpienia od tej Umowy kupna zgodnie z tymi VOP i bez 
tego, aby takie wstrzymanie dostaw Wyrobów zakładało jakiekolwiek prawo Kupującego do 
rekompensaty szkody (rzeczywistej szkody albo utraconego zysku) albo zgłoszenia roszczenia 
z tytułu opóźnienia,  

b) dostarczania dalszych Wyrobów Kupującemu, tylko przy założeniu, że Kupujący zapłaci z góry cenę 
kupna każdej następnej, zamówionej dostawy Wyrobów (zmiana warunków płatności na płatność 
z góry w całym zakresie) i to również w takim przypadku, jeżeli strony umowy uzgodniły w Umowie 
kupna inne warunki płatności ceny kupna.  

13. Jeżeli Sprzedający uzyska informację, że Kupujący złożył albo w stosunku do niego został złożony 
wniosek o ogłoszenie upadłości, w stosunku do jego majątku została ogłoszona upadłość albo 
wniosek o ogłoszenie upadłości został odrzucony ze względu na brak niezbędnego majątku albo 
wszedł w stan likwidacji albo w stosunku do niego rozpoczęło się postępowanie komornicze, które 
może zagrozić jego działalności gospodarczej albo zdolności płatniczej, to Sprzedający ma prawo do 
natychmiastowego wstrzymania dostawy Wyrobów dla Kupującego bez tego, aby to oznaczało 
naruszenie Umowy kupna przez Sprzedającego, albo zanik prawa Sprzedającego do 
natychmiastowego odstąpienia od tej Umowy kupna zgodnie z tymi VOP i bez tego, aby takie 
wstrzymanie dostaw towaru dopuszczało jakiekolwiek roszczenia Kupującego. Powyższe 
obowiązuje również w przypadku, gdy informacja o wniosku o ogłoszenie upadłości, odrzuceniu 
wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na brak niezbędnego majątku, wejściu w stan likwidacji 
albo o rozpoczęciu postępowania komorniczego, które może zagrozić jego działalności 
gospodarczej albo zdolności płatniczej, dotyczy osoby wykonującej w stosunku do Kupującego 
prawa osoby zarządzającej tak, jak jest to zdefiniowane we właściwych postanowieniach ustawy nr 
513/1991 Zb. Kodeks Handlowy w obowiązującym brzmieniu.  

14. Sprzedający jest w stosunku do Kupującego upoważniony do jednostronnego zaliczenia 
jakichkolwiek należności w stosunku do swoich ewentualnych zobowiązań w odniesieniu do 
Kupującego. Kupujący jest upoważniony do zaliczenia swoich należności w stosunku do 
Sprzedającego na pokrycie swoich zobowiązań w stosunku do Sprzedającego tylko po wcześniejszej 
zgodzie Sprzedającego.   

 
 

VI. 
WARUNKI DOSTAWY 

 
1. Jeżeli wyłącznie w Umowie kupna nie jest ustalone inaczej, to miejscem dostarczenia Wyrobu 

jest siedziba/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/zakład Sprzedającego, warunek 
dostawy EXW TATRALIFT, a.s., Poľná 4, 060 01 Kežmarok SR zgodnie z Incoterms® 2010.  



2. Jeżeli charakter Wyrobu to umożliwia, dostarczenie Wyrobu poprzedza wykonanie końcowego 
odbioru technicznego z wynikiem pozytywnym.  
 

 
VII. 

DOSTAWY WYROBÓW 
 

1. Sprzedający dostarczy Kupującemu Wyroby zgodnie z uzgodnionym parytetem dostaw  
Incoterms® 2010, przekaże właściwe dokumenty i umożliwi mu nabycie prawa własności do 
Wyrobu w znaczeniu Umowy kupna i tych VOP. Sprzedający i Kupujący postanowili, że 
dostarczenie Wyrobów na podstawie Umowy kupna zostanie zrealizowane w ustalonych 
terminach dostawy. Każda konkretna dostawa zależy od tego, czy Kupujący w dostateczny 
sposób wypełni swoje obowiązki, zawarte w Umowie kupna (w szczególności obowiązki 
dotyczące odebrania Wyrobu i zapłacenia ustalonej ceny kupna), w odniesieniu do wykonanej 
dostawy albo dostawy dostarczonej już wcześniej.  

2. Sprzedający w odpowiedni i udokumentowany sposób zawiadomi Kupującego o dokładnym 
terminie dostarczenia Wyrobu z wyprzedzeniem co najmniej o 3 dni kalendarzowe. 
Sprzedający nie jest spóźniony z dostarczeniem Wyrobu Kupującemu w przypadku, jeżeli 
Kupujący jest spóźniony z zapłatą zaliczki na cenę kupna albo z zapłatą jakiejkolwiek części 
ustalonej Ceny kupna.   

3. Kupujący albo upoważniona przez niego osoba, ewentualnie wybrany przez niego przewoźnik 
ma obowiązek odebrać Wyrób, który jest wyraźnie oznaczony, jako dostawa dla Kupującego 
i jest dostarczany zgodnie z Umową kupna i potwierdzić swoim podpisem dostarczenie/ 
odebranie Wyrobu na liście przewozowym, ewentualnie protokole odbiorczym, który zawiera 
numer kolejny listu przewozowego/protokołu odbioru, oznaczenie Kupującego, rodzaj i ilość 
dostarczonego Wyrobu, termin i miejsce dostarczenia/odbioru.  

4. Przez dostarczenie zgodnie z Umową kupna rozumie się stan, w którym Wyrób jest 
przygotowany w określonym miejscu dostawy zgodnie z zaakceptowaną Umową kupna przez 
Kupującego i z parytetem dostawy podanym w Umowie kupna.  

5. Przez nieodebranie zgodnie z Umową kupna rozumie się stan, w którym Kupujący w czasie 
trwania Umowy kupna nie odbiera Wyrobu w ustalonej ilości zgodnie z Umową kupna, na 
przekór temu, że Sprzedający przygotował towar do dostarczenia w ustalonym miejscu i czasie 
dostarczenia.  

6. Przez odebranie zgodnie z Umową kupna rozumie się stan, w którym Kupujący w czasie trwania 
Umowy kupna odbiera Wyrób w ustalonej ilości zgodnie z Umową kupna, przygotowany w 
ustalonym miejscu i czasie do dostarczenia.  

7. Strony umowy postanowiły, że rzeczywiście dostarczoną ilością Wyrobu jest ilość podana w 
liście przewozowym/protokole odbioru, chyba żeby Sprzedający albo Kupujący właściwie 
wykazał niezgodność dostarczonej ilości.  

8. Kupujący zobowiązuje się skontrolować przed potwierdzeniem listu przewozowego/ protokołu 
odbioru dostarczoną ilość, rodzaj i stan Wyrobu. Potwierdzeniem listu 
przewozowego/protokołu odbioru Kupujący stwierdza, że Wyrób odebrał w ustalonej ilości i 
jakości, skontrolował typ, rodzaj, kolor, cyfrowy kod towaru, stan Wyrobu i zgadza się z nim. 
Potwierdzony list przewozowy Kupujący ma obowiązek przesłać na adres e-mailowy 
Sprzedającego nd@tatralift.eu w terminie do 2 dni kalendarzowych od dnia odebrania 
właściwego Wyrobu. W razie wątpliwości za datę przekazania i odbioru Wyrobu uważa się datę 
podpisania protokołu. W przypadku braku przesłania potwierdzonego listu przewozowego 
Sprzedającemu w ustalonym terminie, obowiązuje procedura wynikająca z artykułu IX tych 
VOP. Obowiązek Sprzedającego dostarczenia Wyrobu Kupującemu jest spełniony tak, że po 
podpisaniu protokołu przekazuje on Kupującemu wyposażenie i umożliwia Kupującemu w 
ustalonym czasie realizacji dysponowanie Wyrobem w miejscu realizacji. 

mailto:nd@tatralift.eu


9. Sprzedający przekazuje Kupującemu razem z Wyrobem Techniczną dokumentację Wyrobu 
(jeżeli ze względu na charakter Wyrobu jest zapewniana) w jednym egzemplarzu oraz 
wyposażenie Wyrobu, a w szczególności dokumenty niezbędne do użytkowania i napraw 
Wyrobu (na przykład instrukcja użytkowania, warunki serwisowania, instrukcja konserwacji, 
itp.). Strony umowy przyjmują do wiadomości, że wszystkie prawa dotyczące Dokumentacji 
technicznej przekazanej przez Sprzedającego Kupującemu i informacje w niej zawarte 
stanowią tajemnicę handlową Sprzedającego i są wyłączną własnością Sprzedającego.  

10. Dokumentacja techniczna nie może być bez wcześniejszej wiążącej, pisemnej zgody 
Sprzedającego udostępniona i/albo przekazana przez Kupującego osobom trzecim. W 
przeciwnym razie Kupujący odpowiada za wszystkie szkody, które w ten sposób spowodował 
Sprzedającemu. Naruszenie tego obowiązku uważa się za poważne naruszenie zobowiązań 
Kupującego, przy czym w danym przypadku Sprzedający ma prawo domagać się od Kupującego 
zapłacenia kary umownej w wysokości 50 000,- EURO za każdy konkretny przypadek 
naruszenia tego obowiązku. Karę umowną można nakładać wielokrotnie i to aż do usunięcia 
naruszeń tego obowiązku przez Kupującego. Z zapłaceniem kary umownej nie wiąże się prawo 
do rekompensaty szkody, które powstaje dla Sprzedającego w wyniku naruszenia wyżej 
wspomnianego obowiązku/zobowiązania Kupującego.   

11. Dokumentacja techniczna może być używana przez Kupującego wyłącznie do konserwacji 
eksploatacyjnej i napraw Wyrobów dostarczonych na podstawie Umowy kupna.  

12. Kupujący jest upoważniony udostępnić Dokumentację techniczną osobom trzecim również bez 
zgody Sprzedającego wyłącznie w następujących przypadkach i w następującym celu:  

a) dla potrzeb konserwacji Wyrobów dostarczonych na podstawie Umowy kupna,  
b) dla potrzeb napraw Wyrobów dostarczonych na podstawie Umowy kupna albo  
c) dla potrzeb napraw i zabezpieczenia części zamiennych i komponentów Wyrobów 

dostarczonych na podstawie Umowy kupna.  
13. W przypadku opóźnienia Sprzedającego z dostawą Wyrobów o więcej niż 30 dni, Kupującemu 

przysługuje prawo do kary umownej w wysokości 0.01% z z wartości spóźnionych Wyrobów za 
31 i każdy następny dzień opóźnienia. Maksymalna całkowita wysokość tej kary umownej jest 
ustalona ugodą stron umowy na 10 % z całkowitej ceny kupna niedostarczonego Wyrobu.  
 
 

VIII. 
PRODUKCJA, NADZÓR I KONTROLA 

 
1. Produkcję, nadzór i kontrolę Wyrobów będzie wykonywać Sprzedający i jego pracownicy 

Działu zarządzania jakością, którzy są do tego upoważnieni na podstawie warunków ogólnych 
EN 10204, 3.1. Kupujący ma możliwość dokonywania swojej własnej kontroli i monitoringu 
produkcji Wyrobów i ich części w czasie dni roboczych od poniedziałku do piątku od godz. 
07.00 – 14.00 na swój własny koszt u Sprzedającego. Kupujący musi na piśmie informować 
Sprzedającego o swojej wizycie w celu kontroli produkcji z dostatecznym wyprzedzeniem, co 
najmniej na 3 dni robocze wcześniej.  

2. Jeżeli w Umowie kupna albo w tych VOP nie jest podane inaczej, to każda zmiana konstrukcyjna 
Wyrobu musi być wcześniej uzgodniona na piśmie między Stronami umowy. Porozumienie o 
zmianie konstrukcyjnej Wyrobu obejmuje informację o tym, dla których dostaw Wyrobów 
z tytułu Umowy kupna, przedmiotowa zmiana konstrukcyjna będzie aplikowana, jaki będzie jej 
wpływ na cenę Wyrobów, jak i na terminy dostawy zmienionych Wyrobów. Ugoda o zmianie 
konstrukcyjnej Wyrobów stanowi aneks do Umowy kupna, musi być sporządzona w pisemnej 
formie i podpisana przez przedstawicieli obu Stron umowy.  

3. Zastosowanie przy produkcji Wyrobu materiału zamiennego o takiej samej albo wyższej 
jakości, niż wymagana w Dokumentacji technicznej nie wymaga zgody Kupującego.  

 
 



IX. 
ODBIÓR 

 
1. Kupujący odbiera Wyroby zgodnie z Umową kupna i tymi VOP. Odbiór wykonuje się przez 

dwustronne podpisanie końcowego protokołu odbioru albo potwierdzenie listu 
przewozowego. Jeżeli Kupujący nie odbierze Wyrobów we właściwej ilości/nie prześle z 
powrotem Sprzedającemu potwierdzonego listu przewozowego zgodnie z punktem 8 artykułu 
VII tych VOP i nie zrobi tego nawet w trakcie 15 dni po okresie czasu podanym w Umowie 
kupna z przyczyn, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, to Sprzedający jest 
upoważniony do jednostronnego podpisania końcowego protokołu odbioru, który będzie miał 
takie same skutki, jak gdyby był podpisany przez obie Strony umowy. Naruszenie tego 
obowiązku uważa się za poważne naruszenie zobowiązań Kupującego, przy czym w danym 
przypadku Sprzedający ma prawo domagać się od Kupującego zapłacenia kary umownej w 
wysokości 5 000,- EURO za każdy konkretny przypadek naruszenia tego obowiązku. Karę 
umowną można nakładać wielokrotnie i to aż do usunięcia naruszeń tego obowiązku przez 
Kupującego. Z zapłaceniem kary umownej nie wiąże się prawo do rekompensaty szkody, która 
powstanie dla Sprzedającego w wyniku naruszenia wyżej wspomnianego 
obowiązku/zobowiązania Kupującego. W tym przypadku powstaje równocześnie dla 
Sprzedającego prawo do rekompensaty za szkodę, która powstała dla niego w związku z 
nieodebraniem Wyrobów przez Kupującego. 
 
 

X. 
ROSZCZENIA Z TYTUŁU WAD WYROBÓW 

 
1. Kupujący albo upoważniony przez niego przewoźnik (lub osoba) ma obowiązek skontrolować 

dostarczony Wyrób zaraz przy jego dostawie albo odbiorze. Widoczne wady Wyrobu Kupujący 
ma obowiązek reklamować natychmiast u Sprzedającego, najpóźniej jednak do 24 godzin od 
dnia, w którym wyrób był dostarczony Kupującemu. Dla potrzeb tego punktu za widoczne wady 
Wyrobu uważa się przede wszystkim różnicę między rzeczywiście dostarczoną ilością 
wyrobów, a ilością podaną w liście przewozowym albo na fakturze lub dostarczenie innego 
typu Wyrobu, niż to ustala Umowa kupna.  

2. Sprzedający odpowiada za wady, które ma Wyrób w chwili, w której niebezpieczeństwo szkody 
w Wyrobie przechodzi na Kupującego i które zostały spowodowane zawinionym naruszeniem 
obowiązków Sprzedającego. Obowiązki Sprzedającego i prawa Kupującego wynikające 
z gwarancji na jakość nie wiążą się z powyższym.  

3. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady Wyrobu nie powstaje, jeżeli te wady powstały po 
przeniesieniu niebezpieczeństwa szkody w Wyrobie na skutek zdarzeń zewnętrznych i nie 
spowodował ich Sprzedający albo osoby, z pomocą których Sprzedający spełnił swoje 
zobowiązanie wynikające z Umowy kupna albo, jeżeli o wadach Wyrobu Kupujący wiedział w 
czasie przekazania Wyrobu albo ze względu na okoliczności, w których Wyrób był 
przekazywany i odbierany, musiał wiedzieć, oprócz przypadku, jeżeli wady dotyczą takich 
właściwości Wyrobu, które Wyrób ma mieć zgodnie z Umową kupna.  

4. Kupujący ma obowiązek dokładnego przejrzenia Wyrobu w obecności Sprzedającego, przy 
odbiorze Wyrobu od Sprzedającego, w przeciwnym razie jest upoważniony zgłosić roszczenia 
z tytułu wad stwierdzonych przy oględzinach tylko w przypadku, jeżeli wykaże, że Wyrób miał 
te wady w czasie jego odbierania przez Kupującego.  

5. Strony umowy uzgodniły okres gwarancyjny (gwarancję na jakość) na czas 24 miesięcy, który 
zaczyna biec od dnia dostarczenia właściwego Wyrobu, przy czym Sprzedający przyjmuje 
zobowiązanie, że Wyrób przez cały powyższy czas będzie zdolny do użytkowania w zwykłym 
celu i że zachowa swoje ustalone właściwości, jeżeli w tych VOP nie jest dalej określone inaczej.  



6. Strony umowy postanowiły, że okres gwarancyjny zanika przed upływem 24 miesięcy od 
dostarczenia, ewentualnie odebrania właściwego Wyrobu w szczególności w przypadku, jeżeli 
odnośny Wyrób będzie ze strony Kupującego albo osób trzecich bez wcześniejszej pisemnej 
zgody Sprzedającego naprawiany/przerabiany albo będzie się nim dysponować niezgodnie z 
Dokumentacją techniczną. 

7. Kupujący ma obowiązek zgłoszenia roszczenia z tytułu wad bez zbędnej zwłoki, najpóźniej 
jednak do 7 dni po stwierdzeniu wady albo możliwości stwierdzenia wady przy dołożeniu 
należytej fachowej staranności, najpóźniej jednak do końca okresu gwarancyjnego. Wady 
reklamowane po upływie któregokolwiek z powyższych terminów nie będą brane pod uwagę.  
Reklamacja wad Wyrobu musi być doręczona w formie pisemnej na adres Sprzedającego i musi 
zawierać następujące dane:  

a) dokładne określenie reklamowanego komponentu, łącznie z ewentualnymi numerami 
fabrycznymi, seryjnymi,  

b) liczba reklamowanych sztuk,  
c) szczegółowy opis wady z fotodokumentacją,  
d) miejsce, w którym znajduje się przedmiot reklamacji i  
e) osoba kontaktowa.  

W przypadku, gdy reklamacja nie będzie zawierać wszystkich wymienionych danych, 
postępowanie reklamacyjne nie będzie się mogło rozpocząć, a Kupujący zostanie wezwany do 
ich uzupełnienia. Kupujący ma obowiązek bezzwłocznie udostępnić przedmiot reklamacji do 
oględzin przez pracownika Sprzedającego, jeżeli o to wystąpi.  

8. Sprzedający udziela gwarancji na jakość Wyrobu wyłącznie i tylko w przypadku, jeżeli Wyrób 
będzie użytkowany zgodnie z tymi, łącznie spełnionymi warunkami:  

a) wyrób będzie używany zgodnie z jego technicznym przeznaczeniem, w sposób zwykły 
dla jego użytkowania, z należytą starannością fachową, zgodnie z Dokumentacją 
techniczną (jeżeli była przekazana), normami technicznymi,  

b) wyrób, ewentualnie jego poszczególne podzespoły nie będą ze strony Kupującego albo 
osób trzecich zmieniane, ulepszane, zamieniane albo rozbierane bez wcześniejszej 
pisemnej zgody Sprzedającego,  

c) konserwacja Wyrobu będzie wykonywana poprawnie, terminowo i zgodnie z 
Dokumentacją techniczną (jeżeli była przekazana),  

d) do Wyrobu będą wbudowywane wyłącznie oryginalne części zamienne albo części 
o odpowiedniej jakości,  

e) wyrób nie będzie użytkowany przez Kupującego albo osobę trzecią niezgodnie z 
Dokumentacją techniczną (jeżeli była przekazana) i/albo w sprzeczności z celem, do 
którego jest przeznaczony,  

f) wyrób nie będzie uszkodzony w wyniku awarii albo w wyniku umyślnego/niedbałego 
działania ze strony Kupującego albo osoby trzeciej,  

g) wyrób nie będzie użytkowany w środowisku, do którego nie był projektowany i nie 
będzie narażany na niedopuszczalne obciążenia/przeciążenia.  

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków, okres gwarancyjny 
odnośnego Wyrobu kończy się przed upływem ustalonego okresu gwarancyjnego o długości 
24 miesięcy i to w dniu poprzedzającym dzień, w którym doszło do niespełnienia któregoś ze 
wspomnianych warunków i to bez względu na zawinienie Kupującego. W takich przypadkach 
Sprzedający nie odpowiada za wady Wyrobu.  

9. Gwarancja na jakość Wyrobu albo jego poszczególnych części nie rozciąga się na części 
podlegające naturalnemu zużyciu na skutek ich używania i ewentualnie wypełnienia 
eksploatacyjne podzespołów.  

10. Kupujący ma obowiązek dostosowania się do ewentualnych ograniczeń wynikających 
z wykonywania serwisu gwarancyjnego/napraw Wyrobu. Kupujący nie może rościć sobie 
prawa do bezpłatnego wypożyczenia Wyrobu zastępczego na czas wykonywania napraw 
gwarancyjnych. Kupujący nie jest upoważniony zgłaszać w stosunku do Sprzedającego kosztów 



związanych z wynajmem Wyrobu i innych kosztów towarzyszących, które dla niego powstały 
w związku ze zgłaszaniem roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady Wyrobu. Kupujący 
przyjmuje do wiadomości, że gwarancja udzielona na jakość Wyrobu nie rozciąga się na wyżej 
wymienione koszty. 

11. Sprzedający zobowiązuje się w terminie 20 dni roboczych od dnia doręczenia pisemnej 
reklamacji dostarczyć Kupującemu swoje pisemne stanowisko do reklamacji.  

12. Jeżeli przez dostarczenie Wyrobu z wadami Umowa kupna została naruszona w nieznaczny 
sposób, to Kupujący z tytułu roszczeń dotyczących wad może się domagać tylko usunięcia wad 
Wyrobu. Jeżeli Sprzedający nie usunie wady Wyrobu w proporcjonalnym, dodatkowym 
terminie, nie krótszym niż 90 dni albo, jeżeli zawiadomi przed upływem tego terminu, że wady 
nie usunie, to Kupujący z tytułu roszczeń dotyczących wad może się domagać tylko 
proporcjonalnej zniżki z ceny kupna.  

13. Jeżeli niesprawny/wadliwy Wyrób (albo jego część) jest naprawiany, to okres gwarancyjny 
zostaje wstrzymany na czas od daty zgłoszenia wady/usterki do dnia naprawienia Wyrobu 
(albo jego części), a potem biegnie dalej. Jeżeli niesprawna/wadliwa część Wyrobu (albo jego 
element) jest zastępowany w Wyrobie (albo w jego części) nowym elementem, który nie ma 
wady/usterki, to okres gwarancyjny biegnie od początku od daty wymiany Wyrobu.  

14. Kupujący nie jest upoważniony do samodzielnego usuwania albo zabezpieczania usuwania 
wad Wyrobów za pośrednictwem osób trzecich bez wcześniejszej wiążącej pisemnej zgody 
Sprzedającego.  

15. Kupujący nie jest upoważniony zatrzymywać cenę kupna albo jej część z powodu wady 
Wyrobu.  

16. Kupujący ma obowiązek zapewnić, aby Wyrób był użytkowany zgodnie z jego technicznym 
przeznaczeniem, zwykłym sposobem użytkowania, z należytą fachową starannością, zgodnie z 
Dokumentacją techniczną, normami technicznymi, nie był narażony na działanie środowiska, 
do którego nie został zaprojektowany i nie był narażony na niedopuszczalne 
obciążenia/przeciążenia.  

17. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za usterki/ wady Wyrobów, które powstały po 
przeniesieniu ryzyka na Kupującego, a które nie powstały z winy Sprzedającego (na przykład 
normalne zużycie albo pęknięcia).  

18. Wszystkie gwarancje, wyłączenia i inne warunki zakładane w ustawie są w najszerszym 
możliwym zakresie dopuszczonym w ustawie, wykluczone przez niniejsze VOP.  

 
 

XI. 
PRZENIESIENIE RYZYKA 

 
1. Niebezpieczeństwo szkody/ wszystkie ryzyka (łącznie z ryzykiem nieumyślnej straty albo 

uszkodzenia Wyrobów) przenoszą się na Kupującego (I) w chwili protokolarnego przekazania 
i/albo odebrania Wyrobu przez Kupującego albo (II) w chwili, kiedy Kupującemu umożliwiono 
dysponowanie Wyrobem, a Kupujący, który miał obowiązek go odebrać, z powodów, które nie 
leżały po stronie Sprzedającego, nie odebrał go.  

2. Szkoda, która ewentualnie powstała w Wyrobie po przeniesieniu niebezpieczeństwa szkody na 
Kupującego, nie ma wpływu na obowiązek Kupującego zapłacenia ustalonej ceny kupna.  

 
 
 
 
 
 
 



XII. 
WYŁĄCZNA WŁASNOŚĆ 

 
 

1. Prawo własności do Wyrobów przechodzi na Kupującego dopiero w chwili zapłacenia ceny 
kupna w pełnej wysokości. Wyrób do pełnego zapłacenia ceny kupna jest własnością 
Sprzedającego. Z chwilą dopisania ceny kupna na rachunek Sprzedającego, ewentualnie 
zapłacenia ceny kupna gotówką, prawo własności przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego. 
 
 

XIII. 
DORĘCZANIE KORESPONDENCJI 

 
1. Doręczanie korespondencji między Stronami umowy w związku z Umową kupna wykonuje się 

przy osobistych spotkaniach albo za pośrednictwem posiadacza licencji pocztowej (poczty).  

2. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą jej odebrania przez właściwą Stronę umowy.  

3. Każdą korespondencje przesłaną Stronie umowy pocztą uważa się za doręczoną również w 
przypadku, jeżeli Stronie umowy - nadawcy zostaje ona zwrócona, jako niedoręczona, w 
przypadku, gdy była wysłana na adres siedziby Strony umowy – adresata, podany w nagłówku 
Umowy kupna albo na inny adres, który Strona umowy - adresat na piśmie przekazał Stronie 
umowy - nadawcy po podpisaniu Umowy kupna.  

4. Skutki prawne doręczenia następują w przypadku, jeżeli strona umowy - adresat i) odmówi 
odebrania korespondencji albo ii) nie zawiadomi o nowym adresie do korespondencji albo iii) 
zapomni (w szczególności nie odbierze złożonej korespondencji) i tym samym uniemożliwi 
doręczenie korespondencji. Dniem doręczenia jest w takim przypadku i) dzień odmowy 
odebrania korespondencji przez Stronę umowy - adresata ii) dzień zawiadomienia przez pocztę 
Strony umowy - nadawcy o tym, że Strona umowy - adresat nie był osiągalny pod adresem albo 
iii) ostatni dzień terminu złożenia korespondencji.  

5. Jakakolwiek komunikacja, która ma się odbywać na podstawie Umowy kupna albo w związku 
z nią między stronami umowy, może być realizowana za pośrednictwem poczty elektronicznej 
albo innego elektronicznego środka na numer faksu albo adres e-mailowy osoby kontaktowej 
strony umowy podany przez właściwą stronę umowy, lub w Umowie kupna. Skutki doręczenia 
jakiejkolwiek elektronicznej korespondencji między Stronami umowy następują wyłącznie w 
przypadku, jeżeli przedmiotowa wiadomość jest rzeczywiście doręczona w czytelnej postaci. 
W przypadku, gdy komunikacja jest doręczona w nieczytelnej postaci, Strona umowy - adresat 
ma obowiązek bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym fakcie Stronę umowy – nadawcę, bo 
inaczej ta korespondencja będzie uważana za poprawnie doręczoną.  

6. Każda ze Stron umowy ma obowiązek na piśmie zawiadomić drugą Stronę umowy o zmianie 
osoby kontaktowej na adres podany w nagłówku Umowy kupna. Aż do doręczenia pisemnego 
zawiadomienia o zmianie osoby kontaktowej Strony umowy, jakakolwiek korespondencja 
wysłana na adres e-mailowy albo wysłana faksem na faksowy numer wcześniejszej osoby 
kontaktowej Strony umowy, jest uważana za poprawnie doręczoną.  

 
 

XIV. 
SIŁA WYŻSZA 

 
1. Za naruszenie Umowy kupna nie uważa się takiej sytuacji, jeżeli którakolwiek ze Stron umowy 

nie może spełniać swoich obowiązków umownych z powodu przeszkody, która wystąpiła 
niezależnie od woli zobowiązanej strony i uniemożliwia jej spełnienia jej obowiązku, jeżeli nie 
można logicznie zakładać, że zobowiązana Strona umowy tę przeszkodę albo jej skutki może 



odwrócić albo pokonać i żeby w czasie powstania zobowiązania taką przeszkodę mogła 
przewidywać (na przykład wojna, strajk generalny, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, atak 
terrorystyczny, przerwanie dostaw ropy, klęska żywiołowa, itp.). Na podstawie wymagań 
drugiej Strony umowy, odnośna Strona umowy przedstawia dokument o istnieniu okoliczności 
wykluczających odpowiedzialność, który wydaje właściwy urząd albo organizacja 
reprezentująca interesy kraju pochodzenia. Powyższe nie dotyczy obowiązku Kupującego 
dotyczącego terminowego zapłacenia ceny kupna Wyrobów. 

2. Strona umowy dotknięta okolicznościami wymienionymi w ust. 1 zawiadamia drugą Stronę 
umowy o tych okolicznościach i ich przewidywanym trwaniu w terminie do 7 dni po tym, kiedy 
zobowiązana strona dowiedziała się o wystąpieniu przeszkody. 

3. Jeżeli Strony umowy nie zdecydują na piśmie inaczej, to umownie ustalone terminy przedłuża 
się o czas trwania okoliczności wykluczających odpowiedzialność/vis maior. Jeżeli czas ich 
trwania przekroczy 45 dni kalendarzowych, to którakolwiek ze Stron umowy ma prawo na 
piśmie odstąpić od Umowy kupna bez jakichkolwiek negatywnych prawnych skutków dla 
odstępującej Strony umowy, ale bez roszczenia sobie prawa do jakiejkolwiek rekompensaty 
szkody albo innych praw. Przed zakończeniem Umowy kupna zgodnie z tym punktem Strony 
umowy będą prowadzić rokowania o możliwej zmianie treści Umowy kupna. Jeżeli takie 
rokowania nie zostaną zakończone ze skutkiem pozytywnym w terminie do 10 dni 
kalendarzowych, można będzie odstąpić od Umowy kupna. 

 
 

XV. 
POUFNOŚĆ I PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 
1. Wszystkie rysunki, Dokumentacja techniczna, dane, itp. (wspólnie zwane dalej 

„Dokumentacja“), które odnoszą się do Wyrobów albo ich produkcji są i będą własnością 
Sprzedającego. Sprzedający sam określa, która Dokumentacja będzie udostępniona 
Kupującemu, ale tylko przy założeniu, że jest ona niezbędna do użytkowania i konserwacji 
Wyrobów. Kupujący może w tym przypadku korzystać z Dokumentacji udostępnionej przez 
Sprzedającego bez obowiązku wnoszenia opłat, ale wyłącznie i tylko dla potrzeb eksploatacji, 
napraw i konserwacji Wyrobów. Naruszenie tego obowiązku uważa się za poważne naruszenie 
zobowiązań Kupującego, przy czym w danym przypadku Sprzedający ma prawo domagać się 
od Kupującego zapłacenia kary umownej w wysokości 100 000,- EURO za każdy konkretny 
przypadek naruszenia tego obowiązku. Karę umowną można nakładać wielokrotnie i to aż do 
usunięcia naruszeń tego obowiązku przez Kupującego. Z zapłaceniem kary umownej nie wiąże 
się prawo do rekompensaty szkody, która dla Sprzedającego powstaje w wyniku naruszenia 
wyżej wspomnianego obowiązku/zobowiązania Kupującego.   

2. Kupujący i Sprzedający zobowiązują się do tego, że wszystkie dane i fakty o drugiej Stronie 
umowy i jej działalności, które uzyskali w związku z Umową kupna i jej realizacją, w 
szczególności, ale nie wyłącznie, istnienie i treść Umowy kupna, Dokumentacja, know-how, 
procedury techniczne, itp. są i będą uważane za informacje poufne stanowiące jednocześnie 
tajemnicę handlową Sprzedającego, których Kupujący nie udostępni stronie trzeciej i nie użyje 
ich do innego celu, niż tylko realizacja tej Umowy kupna. Naruszenie tego obowiązku uważa 
się za poważne naruszenie zobowiązań Kupującego, przy czym w danym przypadku 
Sprzedający ma prawo domagać się od Kupującego zapłacenia kary umownej w wysokości 100 
000,- EURO za każdy konkretny przypadek naruszenia tego obowiązku. Karę umowną można 
nakładać wielokrotnie i to aż do usunięcia naruszeń tego obowiązku przez Kupującego. Z 
zapłaceniem kary umownej nie wiąże się prawo do rekompensaty szkody, która powstanie dla 
Sprzedającego w wyniku naruszenia wyżej wspomnianego obowiązku/zobowiązania 
Kupującego.   

3. Obowiązek dochowania tajemnicy nie rozciąga się na informacje i fakty, które:  



a) są ogólnie dostępne albo, które bez zawinienia Strony umowy, która je uzyskała, staną 
się ogólnie dostępne albo  

b) były w udokumentowany sposób dostępne Sprzedającemu albo Kupującemu albo 
znane jeszcze przed wejściem w życie Umowy kupna i nie były przedmiotem żadnego 
zobowiązania do zachowania w tajemnicy albo  

c) Sprzedający albo Kupujący dowiedział się o nich od strony trzeciej, która nie była 
zobowiązana do zachowania ich w tajemnicy w stosunku do drugiej Strony umowy 
albo  

d) mają być udostępnione i świadczone w znaczeniu ogólnie obowiązujących przepisów 
prawnych albo wymagań uprawnionych organów w zakresie ustalonym przez ogólnie 
obowiązujące, wiążące przepisy prawne 

4. Zakończenie tej Umowy kupna z jakiegokolwiek powodu nie ma wpływu na wyżej wymienione 
obowiązki zachowania w tajemnicy informacji poufnych, które pozostają aktualne również w 
przypadku zakończenia ważności i skuteczności tej Umowy kupna z jakiegokolwiek powodu.  

 
 

XVI. 
WCZEŚNIEJSZE ZAKOŃCZENIE/WYGAŚNIĘCIE UMOWY 

 
1. Umowa kupna jest automatycznie rozwiązana w momencie, kiedy:  

a) zostanie przyjęte orzeczenie o likwidacji i/albo o zaniku jednej ze Stron umowy bez 
likwidacji,  

b) kompetentny urząd, właściwy dla którejkolwiek ze Stron umowy, przedstawi 
zawiadomienie/wniosek o likwidację, upadłość, o braku zdolności płatniczej, ugodę z 
wierzycielami albo inne podobne kroki w ramach ustawowych przepisów,  

c) którakolwiek Strona umowy przeniesie prawa i obowiązki, wynikające z Umowy kupna, 
bez wcześniejszej, pisemnej zgody drugiej Strony umowy – to postanowienie nie 
dotyczy przeniesienia wspomnianych praw i obowiązków Sprzedającego na 
finansujący bank; takie przeniesienie Sprzedający może wykonać bez zgody 
Kupującego.  

2. Wystąpienie wyżej wspomnianych okoliczności ma takie same skutki prawne, jak gdyby prawa 
i obowiązki wynikające z Umowy kupna były niewłaściwie wykonywane przez stronę związaną 
tymi okolicznościami. Powyższe nie dotyczy prawa drugiej Strony umowy do rekompensaty 
szkody, która dla niej powstała przez unieważnienie Umowy kupna.  

3. W przypadku poważnego naruszenia Umowy kupna przez którąkolwiek Stronę umowy, druga 
strona umowy jest uprawniona do odstąpienia od Umowy kupna bez zbędnej zwłoki po tym, 
jak tylko dowie się o tym naruszeniu. 

4. Za poważne naruszenie Umowy kupna przez Kupującego dla potrzeb tych VOP uważa się w 
szczególności:  

a) Opóźnienie Kupującego z zapłatą zaliczki/przedpłaty na cenę kupna zgodnie z punktem 
1 art. V tych VOP o więcej niż 21 dni po terminie płatności, 

b) Opóźnienie Kupującego z zapłaceniem ceny kupna o więcej niż 21 dni po terminie 
płatności. 
 

5. Za poważne naruszenie Umowy kupna przez Sprzedającego dla potrzeb tych VOP uważa się:  
a) opóźnienie Sprzedającego z dostawą/dostarczeniem Wyrobu albo jego części i jeżeli 

tego opóźnienia Sprzedający nie usunie nawet na podstawie wezwania ze strony 
Kupującego w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania Kupującego,  

b) opóźnienie Sprzedającego z usunięciem wad Wyrobu albo jego części i jeżeli tego 
opóźnienia Sprzedający nie usunie nawet na podstawie wezwania ze strony 
Kupującego w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania Kupującego.  



6. Przez odstąpienie od Umowy kupna, Umowa kupna zanika w momencie, kiedy przejaw woli 
Strony umowy upoważnionej do odstąpienia od Umowy kupna zostanie doręczony drugiej 
Stronie umowy.  

7. Przez odstąpienie od Umowy kupna zanikają wszystkie prawa i obowiązki Stron umowy z tytułu 
Umowy kupna. Odstąpienie od Umowy kupna nie dotyczy jednak prawa do rekompensaty 
szkody, roszczeń o karę umowną i innych postanowień, które zgodnie z przejawem woli Stron 
umowy albo ze względu na swój charakter mają trwać również po zakończeniu Umowy kupna.  

 
 

XVII. 
JURYSDYKCJA I WYBÓR PRAWA 

 
1. Stosunki prawne wynikające z Umowy kupna łącznie z prawami Stron umowy, które wynikają 

z tych zobowiązań prawnych, kierują się słowackim porządkiem prawnym. Strony umowy 
postanowiły o wykluczeniu aplikacji Konwencji ONZ o umowach dotyczących 
międzynarodowych zakupów towaru (Wiedeń 1980).  

2. Ewentualne spory obie Strony umowy będą się starać rozwiązywać w drodze wzajemnego 
porozumienia. W przypadku, gdy między Stronami umowy nie dojdzie do ugody, do 
rozstrzygania wszystkich sporów, które między nimi powstaną ze stosunku prawnego 
powstałego na podstawie Umowy kupna albo z nią związanych, łącznie ze sporami o ważność, 
wykładnię i zanik Umowy kupna jest/będzie obowiązywać właściwość sądów Republiki 
Słowackiej, a sądem właściwym do rozstrzygania wspomnianych sporów jest Sąd Rejonowy w 
Kieżmarku. Językiem postępowań sądowych jest słowacki.  

3. Dalsze wzajemne prawa i obowiązki nieokreślone w Umowie kupna albo w tych VOP kierują 
się Kodeksem Handlowym w obowiązującym brzmieniu i innymi ogólnie obowiązującymi 
przepisami prawnymi Republiki Słowackiej i to w wymienionej kolejności.  
 
 

XVIII. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Przez zawarcie Umowy kupna tracą ważność jakiekolwiek wstępne rokowania 

i korespondencja dotycząca treści Umowy kupna między stronami umowy.  

2. Sprzedający jest upoważniony przekazać/przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy 
kupna albo ich część, na osobę trzecią z tym, że ma obowiązek zawiadomić o tym wcześniej na 
piśmie Kupującego. Podpisaniem Umowy kupna Kupujący daje swoją nieodwołalną zgodę na 
takie przekazania/przeniesienia.  

3. Dla potrzeb wykładni zastosowanych dokumentów handlowych stosuje się zasady 
zamieszczone w Międzynarodowych zasadach interpretacji warunków dostawy wydanych 
przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu (Incoterms® 2010).  

4. Jeżeli któreś z postanowień Umowy kupna/ VOP po podpisaniu Umowy kupna/potwierdzeniu 
Zamówienia utracą ważność albo skuteczność, to nie wiąże się z tym ważność i skuteczność 
pozostałych postanowień Umowy kupna/ VOP. W miejsce nieważnych albo nieskutecznych 
postanowień Umowy kupna/ VOP albo do zmiany zobowiązań prawnych, które nie są 
uregulowane Umową kupna/ VOP, zostaną zastosowane postanowienia ustawy nr 513/1991 
Zb. Kodeks Handlowy, których treść i cel są najbliższe treści i celowi Umowy kupna.  

5. W przypadku sprzeczności między postanowieniami Umowy kupna/ VOP, a dyspozycyjnymi 
postanowieniami ogólnie obowiązujących przepisów prawnych porządku prawnego Republiki 
Słowackiej, obowiązują postanowienia Umowy kupna/ VOP. W przypadku sprzeczności między 
postanowieniami Umowy kupna/ VOP, a postanowieniami ogólnie obowiązujących przepisów 
prawnych porządku prawnego Republiki Słowackiej, które można wykluczyć za pomocą ugody 



stron umowy, obowiązują postanowienia Umowy kupna/ VOP, a wspomniane postanowienia 
ogólnie obowiązujących przepisów prawnych porządku prawnego Republiki Słowackiej uważa 
się za wiążąco wykluczone.  

6. W przypadku jakichkolwiek niezgodności między postanowieniami Umowy kupna, a 
postanowieniami VOP, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy kupna.  

7. Dla potrzeb stosunku prawnego opartego o Umowę kupna obowiązują tylko te VOP. Aplikacja 
jakichkolwiek ogólnych warunków handlowych Kupującego do stosunku prawnego między 
Sprzedającym, a Kupującym opartego o Umowę kupna jest wykluczona i to nawet wtedy, jeżeli 
w konkretnym przypadku postanowienia tych VOP i/albo Umowy kupna nie są z nimi 
sprzeczne.  

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany tych VOP. W przypadku planowanej 
zmiany Sprzedający zapoznaje on Kupującego z tą zmianą VOP co najmniej 20 dni przed 
wejściem w życie nowego brzmienia VOP. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się ze zmianą 
VOP, ma prawo odstąpić od Umowy kupna do czasu wejścia w życie zmienionych, ewentualnie 
nowych VOP. W takim przypadku Kupujący nie ma prawa do jakiejkolwiek rekompensaty 
szkody, utraconego zysku i do innych roszczeń. Sprzedający ma prawo do rekompensaty za 
szkodę, która powstała dla niego przez odstąpienie od Umowy kupna przez Kupującego.  

9. Kupujący przesyłając projekt Umowy kupna Sprzedającemu potwierdza, że zapoznał się w 
pełnym zakresie z postanowieniami tych VOP, przy czym są one dla niego zrozumiale 
sformułowane. Kupujący potwierdza, że miał dostatecznie dużo czasu, aby zapoznać się w 
szczególności z VOP, a Sprzedający zapewnił mu możliwość ustosunkowania się do nich.  

10. Sprzedający nie ma obowiązku oceniać i nie odpowiada za poprawność wykorzystania Wyrobu 
dla potrzeb ustalonych/zakładanych przez Kupującego. Kupujący potwierdza, że poinformował 
się sam i jednocześnie był w pełnym zakresie prawdziwie informowany przez Sprzedającego o 
właściwościach, parametrach, cechach Wyrobu (który w pełnym zakresie i bez zastrzeżeń im 
odpowiada).  

 
  
 
 
W Kieżmarku, dnia 1.1.2018  
-----------------------------------  
TATRALIFT, a.s 

 
 


