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WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY ODLEWÓW  

 

§1. Definicję pojęć. 
Ilekroć w niniejszej umowie mowa o: 

1. Sprzedawca – rozumie się Zbigniewa Śliwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BYTEKS Zbigniew Śliwiński z 

siedzibą w Gliwicach pod adresem: Kolberga 4/8, 44-100 Gliwice 

2. Kupującego – rozumie się przedsiębiorcę oraz każdą osobę fizyczną i prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, która skierowała do Sprzedającego zapytanie ofertowe lub zamówienie dotyczące wyrobów lub usług znajdujących się w 

ofercie Sprzedającego 

3. Strony – rozumie się przez to Sprzedającego i Kupującego 

4. Towar/odlewy – rozumie się przez to produkt oferowany przez Sprzedawcę 

5. Zamówienie – rozumie się przez to składane przez Kupującego zamówienia na zakup/dostawę Towaru znajdującego się w ofercie 

Sprzedającego 

§2.  Zakres obowiązywania 

 

 

1.  Warunki sprzedaży i dostaw odlewów (dalej zwane „OW”) stanowią integralną część każdej oferty Sprzedającego oraz każdego 

zamówienia złożonego przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy i obowiązują przez cały czas trwania współpracy handlowej pomiędzy 

Stronami. Złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi poświadczenie Kupującego, że zapoznał się on i akceptuje niniejsze warunki. 

2. Warunki określone w OW obowiązują w zakresie wszelkich zamówień Kupującego i wiążą także wówczas, gdy Kupujący nie zgłosił 

wobec nich wyraźnego sprzeciwu. 

 

§3.  Ceny i warunki płatności 

 

3. Na wszystkie odlewy będące przedmiotem sprzedaży na bazie złożonego zamówienia, ceny ustalane są w drodze wzajemnych negocjacji 

między Kupującym s Sprzedawcą i są wynikiem uprzednio złożonej oferty przez Kupującego zaakceptowanej rzez Sprzedawcę. 

4. Wszystkie ceny podawane są jako ceny netto (bez podatku od towarów i usług, zwanego dalej VAT), który naliczany jest według 

obowiązującej w Polsce stawki. Ceny podawane przez Sprzedającego nie uwzględniają kosztów transportu, chyba, że w ofercie lub 

potwierdzeniu zamówienia określono inaczej. 

5. Zapłata za dostawę będzie dokonywana przez Kupującego na podstawie faktur wystawionych przez Sprzedawcę, na warunkach i w 

terminach wzajemnie uzgodnionych. Za termin zapłaty uważa się datę uznania na koncie Sprzedawcy. 

6. Opóźnienie w zapłacie określonej w fakturze VAT należności z tytułu płatności za dostarczone towary upoważnią Sprzedawcę do 

naliczania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia oraz uprawnia Sprzedającego do 

natychmiastowego wstrzymania realizacji wszelkich kolejnych dostaw towarów, w tym odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do 

realizacji oraz / lub wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, do czasu uregulowania całej zaległej należności 

wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty. 

7. Towar do momentu pełnej zapłaty ceny pozostaje własnością Sprzedawcy. Niezapłacenie ceny w uzgodnionym terminie będzie 

prowadziło do odebrania towaru przez Sprzedawcę.  

 

§4.  Warunki techniczne wykonania, gwarancje i reklamacje 

 

8.  Wymagania dotyczące parametrów technicznych, jakościowych, atestów i certyfikatów winny zostać określone przez Kupującego w 

zapytaniu ofertowym lub zamówieniu. Jakakolwiek zmiana przedmiotowych wymagań w stosunku do tych z zapytania ofertowego lub 

zamówienia wymaga dla swej ważności akceptacji przez Sprzedawcę w formie pisemnej i poprawionej dokumentacji technicznej; w 

przypadku braku takiej zgody uważa się, że warunki nie zostały zmienione i Sprzedający realizując je na zasadach pierwotnie określonych 

wykonuje zobowiązanie prawidłowo. 

9. Odlewy będą oczyszczone, bez jam skurczowych i zalewek.  

10. Odlewy, zwłaszcza staliwne będą posiadały pozostałości po upalonych nadlewach i naddatki technologiczne, które Kupujący w razie 

konieczności usunie na własny koszt.  

11. Jeżeli w zapytaniu ofertowym i zamówieniu nie określono inaczej, obowiązują następujące warunki wykonania i odbioru odlewów:  

 Naddatki na obróbkę skrawaniem wg PN-ISO 8062- stopień J dla odlewów staliwnych i stopień H dla odlewów żeliwnych, 

dopuszczalne wady zewnętrzne i wewnętrzne - dla 5 klasy jakości wg DIN 1690 cz. II, tolerancje wymiarowe wg PN-ISO 8062 - 

klasa CT14 dla odlewów staliwnych i żeliwnych, klasa jakości powierzchni - Wp5 wg PN-90/H-01566.  

12. Reklamacje wad jakościowych powinny być przekazywane Sprzedawcy na piśmie jak najszybciej, ale nie później niż:  

 W ciągu 2 dni od daty otrzymania wyrobu – na wady zewnętrze i odchyłki wymiarowe. 

 W ciągu 7 dni od daty otrzymania wyrobu – na wady wewnętrzne.  

 Niedotrzymanie powyższych terminów przez Kupującego upoważnia Sprzedawcę do odrzucenia reklamacji i tym samym utracenia 

przez Kupującego uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Decyzję o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji Sprzedawca podejmie w ciągu 

dwóch tygodni od dnia doręczenia reklamowanego towaru wraz z pisemną reklamacją przez Kupującego.  

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do bycia stroną przy rozpatrywaniu reklamacji z klientem końcowym Kupującego pod rygorem 

odrzucenia reklamacji przy braku takiej możliwości. Jednocześnie brak możliwości udziału Sprzedającego w procesie reklamacyjnym z 

klientem końcowym wyłącza odpowiedzialność kontraktową Sprzedającego.  

14. Sprzedający nie udziela gwarancji na zamówiony towar przez Kupującego. 

15. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z dalszej obróbki (spawanie, obróbka cieplna itp.) przeprowadzanej przez 

Kupującego po dostawie odlewów przez Sprzedającego. W przypadku braku specjalnych uzgodnień zawartych w zamówieniu, ewentualne 

nieciągłości ujawnione na powierzchniach obrabianych mechanicznie przez Kupującego uznawane są za dopuszczalne.  

16. Jeżeli reklamacji podlegają odlewy obrabiane mechanicznie, cieplnie lub spawalniczo, zobowiązuje się Kupującego do wstrzymania 

dalszych prac do czasu zakończenia jej rozpatrywania. Niedotrzymanie tego warunku zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności za koszty 

dalszej obróbki przedmiotu reklamacji.  

17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady jakościowe produktów, jeżeli błąd spowodowany jest przekazaniem przez Kupującego 

niepełnej wymaganej dokumentacji dotyczącej warunków technicznego wykonania.  

18. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłacenia ceny produktów w ustalonym terminie. 

19. Przedmiotem reklamacji nie mogą być :  



1/1 

 Odlewy nabyte z innych źródeł zakupu z pominięciem Sprzedawcy.  

 Naprawy odlewów bez pisemnej zgody Sprzedawcy. 

 Uszkodzenia wynikłe z powodu niewłaściwego transportu, przechowywania i składowania odlewów. 

 Odlewy których własności uległy zmianie wskutek dalszej obróbki np. spawalniczej, cieplnej lub mechanicznej prowadzonej przez 

Kupującego. 

20. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia potwierdzenia przez niego zamówienia. 

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Odstąpienie od umowy będzie skuteczne, jeśli Sprzedawca zapłaci na rzecz Kupującego 

odstępne w wysokości 5 % ceny netto ustalonej w zamówieniu. Strony umowy wyłączają możliwość obciążenia którejkolwiek ze stron 

karami umownym za odstąpienie od umowy niezależnie od powołanej podstawy prawnej. 

21. W przypadku nie dotrzymania przez Sprzedawcę terminu dostawy bądź nie z jego winy, Kupujący nie obciąży go karami umownymi za 

zwłokę. Sprzedający nie odpowiada za zwłokę w dostawie towaru w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi 

transportowej.  

22. W przypadku zgłoszenia reklamacji z żądaniem wymiany wadliwego towaru na wolny od wad bądź usunięcia wad, Stroną nie 

przysługuje roszczenie z tytułu kar umownych za opóźnienie w wykonaniu żądania. 

23. Strony umowy nie dopuszczają możliwości obciążenia drugiej strony jednorazowymi karami umownymi za opóźnienie oraz za 

zakłócenie lub wstrzymanie produkcji. Strony umowy nie dopuszczają możliwości zlecenia tzw. wykonania zastępczego na koszty i 

ryzyko drugiej strony. W przypadku dochodzenia kar umownych przez którąkolwiek ze Stron, Strony nie dopuszczają możliwości 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych KC. 

§5.  Siła wyższa 

24. Siła wyższa oraz / lub inne okoliczności niezależne od Sprzedawcy lub jego kooperantów, upoważniają Sprzedawcę do całkowitego 

wstrzymania dostaw lub ich przesunięcia, w zakresie i na okres trwania powstałych przeszkód. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności 

za szkody powstałe po stronie Kupującego w wyniku opóźnienia lub wstrzymania dostaw z wyżej podanych powodów. 

25. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieć będą zdarzenia, które są niezależne od woli Stron, którego nie można było przewidzieć i które 

są zewnętrzne w stosunku do Stron. 

26. Jeżeli okoliczności siły wyższej będą trwały dłużej niż 14 dni, Strony podejmą decyzje, co do możliwości dalszej kontynuacji umowy. W 

przypadku podjęcia decyzji w przedmiocie rozwiązania umowy, rozwiązanie umowy nastąpi bez ponoszenia jakichkolwiek skutków 

finansowych, z zastrzeżeniem zapłaty przez Kupującego należności za dostarczone i odebrane towary oraz innych należności 
wynikających ze zrealizowanych umów sprzedaży. 

§6.  Rozstrzyganie sporów 

 

27. Strony zobowiązują się załatwiać spory polubownie. 

28. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

 

§7.  Postanowienia ogólne 

 

29. Umowa dochodzi do skutku z chwilą otrzymania zaakceptowania przez Sprzedawcę zamówienia/zapytania ofertowego Kupującego  

30. Wszelkie zmiany dotyczące umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

31. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.                                              


