
1. Zakres obowi¹zywania warunków
a) Wszystkie dostawy, œwiadczenia, sprzeda¿ i oferty nastêpuj¹ wy³¹cznie na podstawie niniejszych warunków 
dostaw i p³atnoœci. Maj¹ one zastosowanie do wszystkich przysz³ych stosunków handlowych, nawet gdy nie 
zosta³y wyraŸnie ponownie uzgodnione.

b) Sprzedaj¹cy odrzuca warunki ogólne kupuj¹cego, jeœli s¹ w sprzecznoœci z naszymi warunkami dostaw i 
p³atnoœci. Pisemne potwierdzenie kupuj¹cego nie jest dla nas wi¹¿¹ce, tak¿e wtedy gdy nie sprzeciwia my siê 
mu wyraŸnie.

c) Umowy lub uzupe³nienia odbiegaj¹ce od niniejszych warunków dostaw i p³atnoœci, niezale¿nie od ich 
rodzaju, wi¹¿¹ce s¹ tylko wtedy, gdy zostan¹ przez nas potwierdzone.

d) Nieskutecznoœæ poszczególnego postanowienia umowy nie narusza w zale¿noœci pozosta³ych postanowieñ 
umowy

2. Oferta i zawarcie umowy
a) Nasze oferty s¹ niewi¹¿¹ce. Deklaracje przyjêcia i wszystkie zamówienia wymagaj¹ dla swej wa¿noœci 
potwierdzenia przez sprzedaj¹cego.

b) Rysunki, ilustracje, wymiary, ciê¿ary lub inne dane techniczne s¹ wi¹¿¹ce dla sprzedaj¹cego tylko wtedy, 
gdy zosta³o to wyraŸnie uzgodnione.

c) Do ca³ej dokumentacji technicznej sprzedaj¹cy zachowuje prawa w³asnoœci i prawa autorskie. Bez 
uprzedniej zgody sprzedaj¹cego nie wolno przekazywaæ dokumentacji stronom trzecim.
    
3. Ceny
a) Miarodajne s¹ ceny podane w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedaj¹cego powiêkszone o ustawowy 
podatek VAT. Do obliczeñ wi¹¿¹ce s¹ ciê¿ary, iloœci sztuk i metrów kwadratowych ustalone przez 
sprzedaj¹cego.
Dodatkowe dostawy i œwiadczenia, które nie s¹ zawarte w potwierdzeniu zamówienia, zostan¹ oddzielnie 
wyliczone.

b) Podane ceny s¹ cenami brutto bez opakowania i transportu, które fakturowane s¹ oddzielnie. Opakowania 
nie bêd¹ odbierane, chyba ¿e jest to obowi¹zek prawny.

c) W przypadku umów z uzgodnionym terminem dostawy ponad 4 miesi¹ce, jeœli w tym okresie nast¹pi³ 
znaczny wzrost cen surowców i kosztów energii, to strony umowy zobowi¹zane s¹ do podjêcia negocjacji w 
celu ponownego ustalenia ceny zakupu. Jeœli porozumienie nie mo¿e byæ osi¹gniête, strony maj¹ prawo do 
odst¹pienia od umowy.Dodatkowe roszczenia (np. odszkodowania i zwrot kosztów) s¹ wykluczone.

4. Termin dostawy i œwiadczeñ
a) Terminy dostawy mog¹ ulec zmianie i s¹ niewi¹¿¹ce, chyba ¿e wyraŸnie uzgodniono inaczej.

b) Termin dostawy zostanie odpowiednio przed³u¿ony w przypadku si³y wy¿szej, strajków, zamieszek, dzia³añ 
urzêdowych, braku dostaw od poddostawców i innych nieprzewidywalnych, nieuniknionych i powa¿nych 
zdarzeñ o czas trwania tych zdarzeñ. Sprzedaj¹cy z obowi¹zany jest wobec kupuj¹cego, w granicach 
rozs¹dku, do bezzw³ocznego dostarczenia wymaganych informacji i dostosowania w dobrej wierze zobowi¹zañ 
do zmienionych okolicznoœci.

c) Je¿eli zak³ócenia trwaj¹ d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce, kupuj¹cy ma prawo do wycofania siê z niewykonanej czêœci 
umowy po wyznaczeniu dodatkowego terminu. Jeœli wysy³ka towarów jest niemo¿liwa na skutek wyj¹tkowych 
okolicznoœci, za które sprzedaj¹cy nie jest odpowiedzialny, wówczas sprzedaj¹cy jest upowa¿niony, z 
zastrze¿eniem prawa do natychmiastowego obliczenia, do przechowania tych towarów w inny sposób na 



rachunek i ryzyko kupuj¹cego, jeœli pomieszczenia magazynowe sprzedaj¹cego s¹ niewystarczaj¹ce.

d) Sprzedaj¹cy upowa¿niony jest do dostaw i œwiadczeñ czêœciowych.

e) Up³yw okreœlonych terminów dostawy nie zwalnia kupuj¹cego, który chce odst¹piæ od umowy lub 
domagaæ siê odszkodowania zamiast œwiadczeñ, od ustalenia stosownego dodatkowego terminu, z regu³y 
dwóch tygodni, na wykonanie œwiadczeñ.
  
5. Umowy kupna-sprzeda¿y z dostaw¹ na ¿¹danie
Jeœli sprzedaj¹cy zawar³ z kupuj¹cym umowê kupna - sprzeda¿y z dostaw¹ na ¿¹danie, obowi¹zuj¹ 
uzupe³niaj¹co nastêpuj¹ce postanowienia, o ile nie uzgodniono inaczej:

a) Po up³ywie trzech miesiêcy po potwierdzeniu zlecenia sprzedaj¹cy mo¿e domagaæ siê od kupuj¹cego 
brakuj¹cej, wi¹¿¹cej klasyfikacji dostaw na ¿¹danie. Jeœli kupuj¹cy nie spe³ni tego wymagania w ci¹gu 3 
tygodniowego okresu, sprzedaj¹cy upowa¿niony jest do wyznaczenia 2 tygodniowego terminu dodatkowego 
i po bezskutecznym up³ywie tego  terminu, do odst¹pienia od umowy i domagania siê odszkodowania za 
œwiadczenia.

b) Jeœli w uzgodnionych lub podanych terminach towary nie zosta³y w ogóle lub ca³kowicie odebrane, 
sprzedaj¹cy upowa¿niony jest do magazynowania towarów w inny sposób na koszt i ryzyko kupuj¹cego. 
Jeœli do chwili zakoñczenia umowy, a wiêc ostatniej mo¿liwoœci odebrania, towary nie zosta³y ca³kowicie lub 
czêœciowo odebrane, to po up³ywie stosownego terminu dodatkowego na odbiór sprzedaj¹cy upowa¿niony 
jest do odst¹pienia od umowy, jeœli jeszcze nie zosta³a przez niego wykonana i domagania siê 
odszkodowania zamiast œwiadczenia.

c) Sprzedaj¹cy upowa¿niony jest do obliczenia odszkodowania rycza³towego wed³ug ceny zakupu 
nieodebranych towarów, przy czym kupuj¹cy ma prawo udowodniæ, ¿e  nie powsta³a w ogóle ¿adna szkoda 
lub znacznie ni¿sza ni¿ kwota rycza³towa. Nie wp³ywa to na dalsze roszczenia odszkodowawcze.

6. Przejœcie ryzyka
Przy dostawie przedmiotów ryzyko przechodzi na kupuj¹cego po przekazaniu przedmiotu dostawy 
przewoŸnikowi lub po opuszczeniu magazynu sprzedaj¹cego w celu wysy³ki. Wybór drogi i sposobu wysy³ki 
pozostawia siê sprzedaj¹cemu. Koszty transportu oblicza siê wed³ug stawek frachtowych obowi¹zuj¹cych w 
dniu obliczenia. Kupuj¹cy ponosi zwiêkszone koszty transportu spowodowane zmian¹ rodzaju opakowania, 
drogi transportu, miejsca przeznaczenia lub innych
okolicznoœci wp³ywaj¹cych na koszty transportu, jeœli kupuj¹cy spowodowa³ te zmiany. W przypadku 
kupuj¹cego samodzielnie odbieraj¹cego towar ryzyko przechodzi na kupuj¹cego po udostêpnieniu towaru w 
uzgodnionym miejscu dostawy i poinformowaniu kupuj¹cego o gotowoœci odbioru.
 
7. Gwarancja
a) Za wady (w rozumieniu kodeksu cywilnego)sprzedaj¹cy ponosi odpowiedzialnoœæ  wed³ug nastêpuj¹cych 
postanowieñ: kupuj¹cy natychmiast po  odebraniu musi sprawdziæ jakoœæ towaru oraz czy nie wystêpuj¹ 
wady. Widoczne wady nale¿y sprzedaj¹cemu reklamowaæ w ci¹gu 14 dni na drodze pisemnej. W 
dwustronnych kontaktach pozostaje bez zmian.

b) Jeœli kupuj¹cy stwierdzi wady towaru, nie mo¿e nim dysponowaæ, tzn. udostêpniaæ, odsprzedawaæ lub 
przetwarzaæ do chwili osi¹gniêcia porozumienia dotycz¹cego realizacji reklamacji lub wykonania 
samodzielnego postêpowania dowodowego.

c) Kupuj¹cy zawiadamia sprzedaj¹cego bezzw³ocznie o szkodach transportowych. Wymagane formalnoœci 
kupuj¹cy za³atwia ze spedycj¹.

d) Przy uzasadnionej reklamacji sprzedaj¹cy ma prawo, wed³ug swojego wyboru, do naprawy 
reklamowanego towaru lub dostawy zamiennej. Dozwolone s¹ wielokrotne naprawy.

e) Gwarancja nie obejmuje szkód, które powsta³y na skutek b³êdnych danych kupuj¹cego, magazynowania 
niezgodnego z instrukcj¹ b¹dŸ wadliwego przetwarzania lub u¿ytkowania.

f) Jeœli w stosownym terminie dodatkowym ustalonym przez kupuj¹cego nie jest mo¿liwe usuniêcie wad ani 
wykonanie dostawy  zastêpczej, kupuj¹cemu pozostaje tylko prawo do odst¹pienia od umowy lub 



zmniejszenia ceny zakupu z wykluczeniem innych roszczeñ.

g) Jeœli kupuj¹cy nie daje sprzedaj¹cemu mo¿liwoœci ani odpowiedniego czasu na przekonanie siê o 
reklamowanych wadach i w razie potrzeby podjêcie wymaganych dzia³añ (naprawy lub dostawy zastêpczej), 
odpadaj¹ wszystkie roszczenia z tytu³u wad. Powy¿sze nie ma zastosowania do szkód wynikowych, dla 
których spe³nione s¹ warunki p. 7.

8. Ograniczenie odpowiedzialnoœci
a) Sprzedaj¹cy ponosi odpowiedzialnoœæ za dzia³ania umyœlne, ra¿¹ce niedbalstwo i naruszenie wa¿nych 
zobowi¹zañ umownych oraz brak gwarantowanych w³aœciwoœci. Ponadto wykluczone s¹ roszczenia nie 
wyszczególnione wyraŸnie w tych Warunkach, jednak¿e w ka¿dym przypadku ograniczone do szkód 
przewidywanych przy zawarciu umowy i do wysokoœci wed³ug wartoœci dostawy.

b) Jeœli odpowiedzialnoœæ sprzedaj¹cego jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to odpowiednio 
odpowiedzialnoœci osobistej pracowników, ustawowych przedstawicieli oraz odpowiedzialnoœci za cudze 
czyny. We wszystkich przypadkach ra¿¹cego niedbalstwa przez zwyk³ych pracowników udzielamy 
odszkodowania za typowe, przewidywalne szkody.
c) Przepisy ustawowe dotycz¹ce obowi¹zku przeprowadzenia dowodu pozostaj¹ nienaruszone.

d) Powy¿sze przepisy nie maj¹ zastosowania do roszczeñ wynikaj¹cych z przepisów dotycz¹cych 
odpowiedzialnoœci za produkt, szkód cielesnych i zdrowotnych lub szkód rzeczowych prywatnie u¿ywanych 
przedmiotów.

9. Przedawnienie
Wszystkie roszczenia kupuj¹cego, bez wzglêdu na podstawê prawn¹, wygasaj¹ po 12 miesi¹cach. W 
przypadku umyœlnego lub z³oœliwego postêpowania lub roszczeñ wynikaj¹cych z przepisów dotycz¹cych 
odpowiedzialnoœci za produkt obowi¹zuj¹ terminy ustawowe. Bieg przedawnienia rozpoczyna siê zgodnie z 
przepisami prawa.
 
10. P³atnoœæ
O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie  p³atnoœci realizowane s¹ brutto gotówk¹ lub przy odbiorze za 
pobraniem.

a) Dostarczone towary pozostaj¹ w³asnoœci¹ sprzedaj¹cego do momentu ca³kowitej zap³aty ceny zakupu. W 
przypadku towarów, które kupuj¹cy nabywa od sprzedaj¹cego w ramach bie¿¹cych stosunków 
handlowych,dostarczony towar pozostaje w³asnoœci¹ sprzedaj¹cego do momentu sp³aty wszystkich 
wierzytelnoœci w³¹cznie z powstaj¹cymi w
przysz³oœci, tak¿e wynikaj¹cych z umów zawieranych jednoczeœnie lub w terminie póŸniejszym. W przypadku 
zw³oki w zap³acie ze strony kupuj¹cego sprzedaj¹cy, po wystosowaniu upomnienia, uprawniony jest do 
odebrania zastrze¿onego towaru, a kupuj¹cy zobowi¹zany jest do jego wydania. 

b) Je¿eli kupuj¹cy przerobi zastrze¿ony towar na now¹ rzecz ruchom¹, to przerób nastêpuje na rzecz 
sprzedaj¹cego, bez powstania dla niego ¿adnych zobowi¹zañ z tego tytu³u; nowa rzecz staje siê w³asnoœci¹ 
sprzedaj¹cego. W przypadku przerobu wraz z towarem nie nale¿¹cym do sprzedaj¹cego, ten ostatni nabywa 
prawo wspó³w³asnoœci nowopowsta³ej
rzeczy w stosunku odpowiadaj¹cym wartoœci towaru zastrze¿onego do pozosta³ego towaru w momencie 
przerobu.W przypadku po³¹czenia lub  zmieszania zastrze¿onego towaru, z towarem nie nale¿¹cym do 
sprzedaj¹cego, ten ostatni staje siê wspó³w³aœcicielem zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Jeœli 
kupuj¹cy w wyniku po³¹czenia lub wymieszania uzyskuje wy³¹czn¹ w³asnoœæ, to przenosi on ju¿ teraz na 
sprzedaj¹cego wspó³w³asnoœæ w stosunku
wartoœci zastrze¿onego towaru do innego towaru w momencie po³¹czenia
lub wymieszania. W takich przypadkach kupuj¹cy jest zobowi¹zany do nie od p³atnego przechowania rzeczy 
bêd¹cej w³asnoœci¹ lub wspó³w³asnoœci¹ sprzedaj¹cego, która równie¿ stanowi towar zastrze¿ony w 
rozumieniu poni¿szych postanowieñ.

c) Je¿eli kupuj¹cy dokona zbycia zastrze¿onego towaru, oddzielnie lub wraz z towarem nie nale¿¹cym do 
sprzedaj¹cego, to kupuj¹cy ju¿ teraz dokonuje cesji wierzytelnoœci powsta³ych z tytu³ u dalszego zbycia 

11. Zastrze¿enie w³asnoœci



towaru w wysokoœci wartoœci zastrze¿onego towaru z wszystkimi prawami ubocznymi i z pierwszeñstwem 
przed innymi wierzycielami; sprzedaj¹cy
cesjê tê przyjmuje. Wartoœæ towarów zastrze¿onych stanowi kwotê wynikaj¹c¹ z naszego rachunku, która 
pozostaje jednak poza ustaleniem, o ile nie jest to sprzeczne z prawami osób trzecich. Je¿eli odsprzedany 
towar zastrze¿ony jest wspó³w³asnoœci¹ sprzedaj¹cego, to cesja wierzytelnoœci obejmuje kwotê 
odpowiadaj¹c¹ wartoœci udzia³u sprzedaj¹cego we wspó³ w³asnoœci.

d) Kupuj¹cy jest uprawniony i upowa¿niony do dalszego zbycia, u¿ycia lub przetwarzania zastrze¿onego 
towaru jedynie w toku zwyczajowej i prawid³owej dzia³alnoœci gospodarczej i tylko pod warunkiem faktycznego 
przeniesienia wierzytelnoœci w myœl po przednich ustêpów na sprzedaj¹cego. Kupuj¹cy nie jest uprawniony do 
innego rodzaju rozporz¹dzania zastrze¿onym towarem, w szczególnoœci do ustanowienia zastawu i 
przeniesienia w³asnoœci w celu zabezpieczenia wierzytelnoœci.

e) Sprzedaj¹cy upowa¿nia kupuj¹cego, z zastrze¿eniem mo¿liwoœci odwo³ania, do inkasa cedowanych 
zgodnie z ust. c) i d) wierzytelnoœci. Sprzedaj¹cy nie skorzysta z przys³uguj¹cego jemu samemu prawa inkasa 
dopóty, dopóki kupuj¹cy bêdzie wywi¹zywa³ siê ze swoich zobowi¹zañ p³atniczych, równie¿ wobec osób 
trzecich. Na ¿¹danie sprzedaj¹cego kupuj¹cy wska¿e d³u¿ników cedowanych wierzytelnoœci i zawiadomi ich o 
cesji wierzytelnoœci; sprzedaj¹cy jest równie¿ upowa¿niony
do samodzielnego zawiadomienia d³u¿ników o cesji. Kupuj¹cy niezw³ocznie informuje sprzedaj¹cego o 
egzekucji osób trzecich zastrze¿onego towaru lub ze scedowanych wierzytelnoœci, przy jednoczesnym 
przekazaniu dokumentów niezbêdnych do wniesienia sprzeciwu.

f) Wraz ze wstrzymaniem p³atnoœci lub wszczêciem postêpowania upad³oœciowego, jak równie¿ s¹dowego lub 
pozas¹dowego postêpowania uk³adowego wygasa prawo do dalszego zbywania, u¿ywania lub przetwarzania 
zastrze¿onego towaru. Prawa zarz¹dzaj¹cego mas¹ upad³oœciow¹ pozostaj¹ nienaruszone.

g) W przypadku, gdy wartoœæ udzielonych zabezpieczeñ przewy¿sza wartoœæ wierzytelnoœci (ewentualnie 
zmniejszon¹ o zaliczki i p³atnoœci czêœciowe) o wiêcej ni¿ 20%, sprzedaj¹cy zobowi¹zany jest do retrocesji lub 
zwolnienia zabezpieczenia wed³ug w³asnego wyboru. Wraz ze sp³at¹ wszystkich wierzytelnoœci sprzedaj¹cego 
wynikaj¹cych z kontaktów handlowych w³asnoœæ zastrze¿onego towaru i scedowane wierzytelnoœci 
przechodz¹ na kupuj¹cego. Zarz¹dzanie i administrowanie nale¿noœciami

Zasady Profilpol System dotycz¹ce zarz¹dzania i administrowania nale¿noœciami. Na podstawie wzajemnych 
uzgodnieñ ka¿dy z partnerów handlowych posiada ustalony:
I.limit kredytowy, który okreœla poziom dopuszczalnego zad³u¿enia, odpowiadaj¹cego wzajemnym relacjom 
handlowym;
II. Warunki p³atnoœci okreœlaj¹ce termin p³atnoœci faktur wystawionych za dostarczony towar.
W przypadku przekroczenia terminu sp³aty nale¿noœci (pkt II.) Profilpol System  podejmuje nastêpuj¹ce kroki:
1 krok - Weryfikacja p³atnoœci
1 - 7 dni po terminie p³atnoœci  kontrola salda  weryfikacja p³atnoœci 
2 krok - Przypomnienie
14 - 21 dni po terminie p³atnoœci ograniczenie dostaw towarów kontrola salda wezwanie do zap³aty.
3 krok - Próba postêpowania polubownego
31 dni po terminie p³atnoœci
zablokowanie dostaw
uznanie d³ugu mo¿liwoœæ wyst¹pienia na drogê s¹dow¹.

12. Ochrona danych
Kupuj¹cy informowany jest o tym, ¿e w ramach kontaktów handlowych uzyskane dane osobowe traktowane
s¹ zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
   
13. 
W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje siê przepisy Kodeksu Cywilnego.
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