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 Ogólne Warunki Sprzedaży  

I. Definicje i postanowienia ogólne  

§1. Przez użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Gwarancji (zwanych dalej „Warunkami”) określenia 

należy rozumieć:  

“Sprzedawca” -  Ozamet Sp. z o.o.;  

„Kupujący” – osoba fizyczna lub osoba prawna nie będące konsumentami wskazane jako kupujący w Zamówieniu;  

„Towar” – towar lub usługa będące przedmiotem sprzedaży;  

„Zapytanie ofertowe” – pisemne zapytanie Kupującego skierowanego Sprzedawcy w celu otrzymania oferty Sprzedawcy;  

„Oferta” – pisemne oświadczenie Sprzedawcy przekazane Kupującemu w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, stanowiące 

ofertę w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego;  

„Zamówienie” – oświadczenie Kupującego  skierowane do Sprzedawcy zawierające wolę zawarcia umowy oraz 

niezbędne elementy umowy sprzedaży składane w formie pisemnej, faksem, drogą telefoniczną bądź elektroniczną, przy 

czym oświadczenie skierowane za pomocą faksu, drogą telefoniczną bądź elektroniczną zostanie pisemnie potwierdzone 

zgodnie z niniejszymi warunkami;  

„Potwierdzenie Zamówienia” – pisemne oświadczenie Sprzedawcy potwierdzające zawarcie Umowy;  

„Umowa” – stanowi oferta, zamówienie, potwierdzenie zamówienia oraz ogólne warunki sprzedaży.;  

„Strony” – Sprzedawca oraz Kupujący  

§2. Niniejsze Warunki dotyczą Umów, których miejsce wykonania znajdować się będzie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. W przypadku, gdy ze względu na miejsce wykonania Umowy zawartej na podstawie niniejszych Warunków, 

konieczne będzie zastosowanie regulacji dotyczących eksportu z terytorium RP, Warunki niniejsze znajdą zastosowanie 

w zakresie wyłączonym takimi regulacjami Umowa określi sposób wykonania obowiązków tym związanych;  

§ 3. Ogólne warunki sprzedaży mają wyłącznie postać elektroniczną. OWS są udostępniane Kupującemu w formie pliku 

komputerowego dostępnego w powszechnie stosowanym formacie na stronie internetowej OZAMET sp. z o.o 

(www.ozamet.pl), w sposób umożliwiający Kupującemu pobranie, przechowywanie i odtwarzanie OWS w zwykłym 

toku czynności.  

§4. Kupujący, który składa Zamówienie u Sprzedawcy, wyraża tym samym zgodę na niniejsze Warunki. §5. Wszelkie 

informacje lub uściślenia ustne pochodzące od Sprzedawcy muszą być potwierdzone pisemnie by stały się wiążące.  

§6. Nieważność lub wyłączenie, także umowne, któregokolwiek postanowień niniejszych Warunków, nie powoduje 

nieważności lub wyłączenia pozostałych postanowień Warunków.  

§7. Niniejsze Warunki stosuje się do wszystkich umów sprzedaży Towarów zawieranych przez Sprzedawcę z Kupującym 

(w tym Umów), o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub indywidualnie uzgodnione postanowienia umów 

nie stanowią inaczej.   

II. Zawarcie umowy  

§1. Kupujący składa zamówienie na urządzenia, przesyłając je listem poleconym, faksem, telefonicznie  lub e-mailem na 

:  

    - adres: Ozamet Sp. Z o.o., ul. Lipowa61., 11-042 Jonkowo- fax: 89 526 20 15.,    - e-mail:info@ozamet.pl., tel  

89 526 20 10  

sprzedawca następnie potwierdzi zamówienie, które zostanie wysłane Kupującemu w terminie 2 dni roboczych, a które 

to wraz z czytelnym podpisem osoby  zamawiającej zostanie odesłane do Sprzedawcy  faxem, e-mailem.  W przypadku 

zaś, gdy zamówienie zostanie złożone w formie pisemnej z czytelnym podpisem Kupującego, Sprzedawca potwierdzi 

jedynie zamówienie. Przyjmuje się, że osoba, która złożyła oświadczenie w imieniu Sprzedawcy albo Kupującego była 

upoważniona do składania wiążących  oświadczeń woli.  

§2 Zamówienie złożone przez Kupującego w formie pisemnej, powinno zawierać: określenie zamawianego towaru, jego 

ilość, dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT, dane teleadresowe niezbędne do kontaktu z osobą 

odpowiedzialną za zamówienie, czytelny podpis osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu Klienta. §3 

Razem z pierwszym zamówieniem Sprzedawca może zażądać od Kupującego wydania  odpisu decyzji o nadaniu Numeru 

Identyfikacji Podatkowej (NIP), zaświadczenia wydanego przez właściwy urząd statystyczny o numerze REGON oraz 

odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS względnie zaświadczenia o wpisie do ewidencji.  

§ 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania od Kupującego potwierdzenia Zamówienia w sposób, o którym mowa 

w §1, zaś w przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w formie pisemnej z chwilą, gdy Sprzedawca doręczy 

potwierdzenie zamówienia, które zostanie wysłane Kupującemu w formie pisemnej za pomocą listu poleconego, faksu 

bądź poczty elektronicznej. Prawidłowy wydruk kontrolny faksu oznacza skuteczne doręczenie.     

§ 5. Zmiana Umowy na prośbę Kupującego może pociągnąć za sobą zmianę daty dostarczenia i ceny towaru. §6. Wszelkie 

porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy w związku z 

zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.   

III. Odstąpienie od Umowy  

§1. W przypadku nie wykonania przez Kupującego ciążących na nim obowiązków określonych w niniejszych Warunkach 

oraz w Umowie, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni o ile postanowienia Warunków 

lub Umowy nie stanowią inaczej.  

§2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedawca nie jest zobowiązany względem 

Kupującego do naprawienia szkody wynikłej wskutek odstąpienia od Umowy w trybie  określonym w §3.  

§3.  W przypadku nie wpłacenia zaliczki w terminie, o którym mowa w IV  § 3 przez kupującego Sprzedawca uprawniony 

jest do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na zapłatę zaliczki. W przypadku odstąpienia 

od umowy w przypadku określonym w niniejszym paragrafie Kupujący zobowiązany jest zapłacić na rzecz Sprzedawcy 

karę umowną w wysokości 10%  wartości Towaru  oraz Sprzedawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego 

kare umowna jeżeli nie pokrywa ona w całości szkody.   

IV. Cena i płatność  

§1. Towary będą kupowane przez Kupującego po aktualnych cenach obowiązujących w chwili składania Zamówienia 

lub w cenie zaoferowanej w Ofercie. Na życzenie Kupującego, Sprzedawca poinformuje Kupującego o aktualnych 

cenach towarów.  

§2. Ceny wskazane w ofercie są cenami netto – nie zawierają podatku. Ponadto cena nie obejmuje kosztów przesyłki, 

opakowania, oraz kosztów rozładunku.  

§3. Sprzedawca zażąda od Kupującego zaliczki  na poczet ceny kupna w wysokości od 10 % - 20 % ceny, którą Kupujący 

jest zobowiązany zapłacić w terminie 2 dni od dnia potwierdzenia zamówienia. Zaliczka ta nie stanowi zadatku w 

rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, nie podlega zwrotowi i będzie uważana za częściowe spełnienie świadczenia 

przez Kupującego.  

§ 4. Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania należności i do terminowego odbioru urządzenia. W braku 

odmiennych postanowień Umowy, cenę wraz ze wszelkimi dodatkowymi płatnościami Kupujący powinien zapłacić 

gotówką przy odbiorze Towaru lub, za zgodą Sprzedawcy, w terminie 14 dni od daty odebrania towaru  przelewem na 

rachunek bankowy: 11 1500 1298 1212 9002 4142 0000 (termin płatności).  

§5. Jeżeli płatność ma być dokonana poprzez zapłatę faktury w odroczonym terminie płatności, Sprzedawca może żądać 

od Kupującego zabezpieczenia płatności, w szczególności w postaci:  

1. poręczenia,  

2. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczającej płatności z tytułu ceny sprzedaży i kosztów dostarczenia 

Towaru.  

§6. Zapłatę uważa się za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą przelewu. W przypadku 

wpłaty gotówkowej zapłatę uważa się za dokonaną w dniu wystawienia przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia 

wpłaty gotówkowej.  

§ 7. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą za Towar, Sprzedawca może naliczyć odsetki w wysokości 

ustawowej za każdy dzień zwłoki.  

§8. W razie zwłoki Kupującego z zapłatą za Towar sprzedany na podstawie Umowy, także inne należności Kupującego 

na rzecz Sprzedawcy ( w tym z innych Umów) stają się natychmiast wymagalne po otrzymaniu przez Kupującego 

stosownego zawiadomienia od Sprzedawcy. Ponadto w takim przypadku Sprzedawca może wedle swego wyboru:  

1. odmówić wydania innego Towaru do tej pory nie wydanego Kupującemu, także w przypadku, gdy obowiązek 

wydania tego Towaru wynikał z innej Umowy, niż ta, której warunki płatności nie zostały dotrzymane; lub  

2. odstąpić bez zachowania terminu dodatkowego od innych Umów zawartych z Kupującym w terminie 30 dni od 

daty powstania zwłoki, o której mowa w §6. powyżej; lub  

3. żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.  

§ 9 Sprzedawca może żądać natychmiastowego zwrotu towarów, jeżeli Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą ceny lub 

jeżeli Sprzedawcy ma podstawy sądzić, że Kupujący nie wypełni swojego zobowiązania w związku z jego sytuacja 

finansową.  

§10. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody, 

które poniósł Kupujący w wyniku skorzystania przez Sprzedawcę z uprawnień przysługujących mu na podstawie §7.  

  

V. Wydanie, dostarczanie i opóźnienia dostarczaniu towarów  

§1. Miejscem wydania Towaru będzie magazyn OZAMET Sp. z o.o., chyba, że Strony postanowiły inaczej. §2 Za chwilę 

wydania rzeczy przez Sprzedawcę będzie się uważać chwilę podpisanie przez Kupującego protokołu zdawczo-

odbiorczego, dokumentu WZ,. Jeżeli strony postanowiły, że miejsce wydania Towaru będzie inne niż określone w par. 

1, to rzecz będzie uznana za wydaną przez Sprzedawcę z chwilą powierzenia jej przewoźnikowi.    

§2. Kupujący w terminie 2 dni roboczych od momentu zawarcia umowy zostanie poinformowany w jakim terminie 

zostanie Towar Kupującemu wydany. Kupujący w każdej chwili może uzyskać informację o aktualnym etapie wykonania 

Umowy. Dopuszcza się dostawy częściowe.  

§3. W razie zmiany terminu wydania Towaru (opóźnienia w wydaniu lub dostarczeniu Towaru), Kupujący zostanie w 

terminie 3 dni poinformowany o nowym terminie wydanie lub dostarczenie Towaru.  

§4. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, Kupujący nie może odmówić przyjęcia opóźnionej dostawy 

Towarów, ani tez odstąpić od określonej Umowy. W razie zwłoki (tj. opóźnienia, za które Sprzedawca ponosi 

odpowiedzialność) w dostarczeniu Towarów przekraczającej cztery tygodnie, Kupujący może wyznaczyć Sprzedawcy 

dodatkowy, późniejszy termin na spełnienie świadczenia, nie krótszy jednak niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego 

terminu, Kupujący może, na piśmie odstąpić od Umowy w przeciągu jednego tygodnia.     

VI. Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy  

§1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, w tym również 

za opóźnienie lub zwłokę wymienione w p. V powyżej, jeśli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie wyniknęło 

wskutek działania siły wyższej. Strony ustalają, że „siła wyższa” oznacza w szczególności:  

1. wszelkie okoliczności, w wyniku których wykonanie Umowy (realizacja Zamówienia) przez Sprzedawcę jest 

niemożliwe lub niewspółmiernie kosztowne w stosunku do wartości nie dostarczonego Towaru;  

2. strajk;  

3. brak dostaw lub opóźnień w dostawach: produktów, surowców, materiałów i usług koniecznych do wykonania 

Umowy (realizacji Zamówienia);  

4. wojny, buntu, rebelii;  

5. klęski żywiołowej;  

6. zakłóceń w transporcie; 7.  innych podobnych zdarzeń.  

§2. Ponadto Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie za szkodę (stratę) poniesioną przez Kupującego z winy 

umyślnej lub rażącego niedbalstwa Sprzedawcy. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona.  

§3. Obowiązek upewnienia się, że Towary mogą być używane przez Kupującego i jego klientów w określonych celach 

oraz w określony sposób spoczywa wyłącznie na Kupującym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty 

poniesione przez Kupującego w przypadku, gdy wynikły one z niewłaściwego stosowania Towarów przez Kupującego, 

chyba że Sprzedawca zapewnił Kupującego na piśmie, że Towary są przeznaczone do takiego określonego stosowania. 

Kupujący zapłaci Sprzedawcy odszkodowanie w przypadku poniesienia jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich 

przeciwko Sprzedawcy w związku ze szkodami poniesionymi przez takie osoby trzecie z powodu niewłaściwego 

zastosowania Towarów odsprzedanych przez Kupującego osobom trzecim wraz z zapewnieniem o ich przydatności do 

określonych celów, jeśli Kupujący nie otrzymał takiego zapewnienia od Sprzedawcy.   

VII. Własność i ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru  

§1.Towar stanowiący przedmiot umowy pozostaje własnością Sprzedawcy aż do czasu uiszczenia przez Kupującego 

pełnej ceny jego zakupu wraz z ewentualnymi należnościami ubocznymi, a w szczególności odsetkami za opóźnienie w 

zapłacie. Towar stanowiący własność Sprzedawcy nie może stanowić dla Kupującego przedmiotu zastawu lub 

jakiegokolwiek zabezpieczenia.     

§2. Jednakże ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Towaru każdorazowo przechodzi na Kupującego 

z chwilą odbioru Towaru. Z tą też chwilą Kupujący jest zobowiązany ubezpieczyć towar na czas, w którym towar ten 

pozostawać będzie własnością Sprzedawcy (zgodnie z par. 1), do pełnej wartości towaru. Ponadto  Kupujący jest 

zobowiązany do dokonania wszelkich czynności w celu zabezpieczenia Towaru przed utratą, zniszczeniem lub 

uszkodzeniem.  

§3. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o czynnościach egzekucyjnych podjętych 

przez osoby trzecie w stosunku do Towaru będącego własnością Sprzedawcy, próbach zajęcia towaru, sprzedaży, 

obciążenia, wszelkich uszkodzeń, zniszczenia lub utracie. W przypadku niedochowania powyższego obowiązku, 

Kupujący zobowiązany jest, niezależnie od wypełnienia innych zobowiązań w tym w szczególności zapłaty za towar, 

zapłacić na rzecz Sprzedawcy zryczałtowaną karę umowną w wysokości 25 % wartości netto towaru. §4.W przypadku, 

gdy Kupujący nie odbiera lub nie potwierdza w sposób zwyczajowo w danych przypadkach przyjęty, odebrania lub 

dostarczenia mu Towaru, ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą 

wezwania go przez Sprzedawcę, lub inną osobę, do odbioru dostarczonego Towaru.   

VIII. Opakowania  

§1. W przypadku braku wskazań specjalnych, opakowania są przygotowywane przez Sprzedawcę zgodnie z naturą 

wyrobu, warunków jego transportu i przechowywania.   

IX. Transport  

§1. Koszty transportu, koszty rozładunku, ubezpieczenia, zapłaty należnych podatków, opłat i ceł oraz inne koszty z tym 

związane pokrywa Kupujący, chyba że ustalono inaczej.  

§2. W braku odmiennych postanowień Umowy Kupujący jest zobowiązany i uprawniony do dokonywania wszelkich 

czynności niezbędnych w celu kontroli oraz nadzoru transportu, w szczególności do sprawdzania przesyłek 

przychodzących, a także, jeżeli istnieje taka konieczność, zwracania uwagi firmie spedycyjnej, przewoźnikowi lub innym 

osobom na uchybienia w transporcie mogące zagrażać Towarom lub terminowi wykonania Umowy, także wtedy, gdy 

transport odbywa się franco do oznaczonego miejsca dostarczenia.  

§3   Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia rozładunku na miejscu na własny koszt, do którego towar zostanie 

dostarczony w terminie ustalonym wcześniej przez strony.   

X. Gwarancja Jakości  

§1. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towaru z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.  

§2. Sprzedawca udziela na urządzenia gwarancji jakości zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji obowiązującymi w 

dniu zawarcia umowy, zamieszczonymi  na stronie  www.ozamet.pl. na okres podany w dokumencie gwarancyjnym.  

§3. Sprzedawca wystawi dokument gwarancyjny potwierdzający udzielenie gwarancji jakości.   

XI. Tajemnica handlowa  

§1. Wszelkie informacje dotyczące działalności Sprzedawcy, które nie są publicznie znane, jak również postanowienia 

niniejszych Warunków mają charakter poufny i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211).  

§2. Strony uzgadniają, że nie będą ujawniać poufnych informacji osobom trzecim, ani wykorzystywać ich do celów niż 

wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków i Umów.  

§3. Kupujący podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby uniemożliwić ujawnienie informacji poufnych.  

§4. Jeżeli Kupujący zostanie zobowiązany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa do ujawnienia jakiejkolwiek 

informacji dotyczącej działalności Sprzedawcy, zawiadomi o tym Sprzedawcę i będzie z nim współpracować w celu 

wyeliminowania lub zmniejszenia do minimum negatywnych skutków ujawnienia takich informacji. Niniejsze 

zobowiązanie wiąże Kupującego także po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Warunków, przez okres trzech lat od 

wypowiedzenia lub rozwiązania. Po tym okresie informacje poufne będą chronione na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym art.11 z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 

47, poz. 211).  

§5. Bez pisemnej zgody Sprzedawcy Kupujący nie będzie używał nazwy, znaków towarowych ani nazw handlowych 

Sprzedawcy, ani też powoływał się na związki gospodarcze ze Sprzedawcą w jakimkolwiek celu.   

XII. Spory  

§1. Sprzedaż i dostawy Towarów na podstawie Warunków podlegają przepisom polskiego prawa, w szczególności 

kodeksowi cywilnemu.  

§2. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania wszelkich sporów, powstałych na tle treści niniejszych OWS oraz 
na tle treści lub wykonania umowy zawartej w oparciu o OWS, jest właściwy rzeczowo sąd Powszechny dla siedziby 

Sprzedawcy.   

XIII. Wypowiedzenie i zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży i Gwarancji  

§1. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszych Warunków z 14 dniowym okresem wypowiedzenia, 

co nie wpływa na zastosowanie Warunków do Umów zawartych przed terminem wypowiedzenia. §2. Sprzedawca 

zastrzega sobie prawo zmian w każdym punkcie powyższych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Gdy taka sytuacja 

zaistnieje, zmienione Warunki stosuje się do wszystkich Zamówień wydanych po dacie  modyfikacji, tak samo dla 

zamówień uzupełniających lub związanych z wcześniej dokonaną sprzedażą.  

§ 3 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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