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OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY POLKONT SP. Z O.O. 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY POLKONT SP. Z O.O. (OWUS) wiążą Strony i mają zastosowanie 

do wszystkich transakcji wraz z zamówieniami dodatkowymi, w których Polkont sp. z o.o. z siedzibą w 

Bydgoszczy występuje w charakterze Sprzedającego. Warunki umów oraz inne uzgodnienia odbiegające 

treścią od poniższych Warunków są wiążące po ich pisemnej akceptacji przez Polkont sp. z o.o. Kupujący 

akceptuje OWUS z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. 

 

SPRZEDAŻ 

§ 2 

1. Sprzedaż ma miejsce w momencie dostawy przedmiotu sprzedaży w terminie i na miejsce uzgodnione przez 

Strony. 

 

ODBIÓR/DOSTAWA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY 

§ 3 

1. Dostarczenie przedmiotu sprzedaży i jego rozładunek odbywa się na koszt Kupującego, jeżeli umowa nie 

stanowi inaczej. 

2. Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia drogi dojazdowej do miejsca dostarczenia przedmiotu sprzedaży 

dla odpowiednich w tym celu samochodów i maszyn. W przypadku wystąpienia utrudnień w dostarczeniu 

przedmiotu sprzedaży, za które nie odpowiada Sprzedający, może on obciążyć Kupującego dodatkowymi 

kosztami związanymi z czasem przestoju samochodów i maszyn. 

3. Kupujący odpowiada za prawidłowy i fachowy rozładunek przy dostarczeniu przedmiotu sprzedaży. 

4. Ryzyko utraty lub powstania szkody w przedmiocie sprzedaży przechodzi na Kupującego z momentem 

dostarczenia przedmiotu sprzedaży na ustalone przez Strony miejsce. 

5. Kupujący przygotowuje we własnym zakresie teren i fundamenty w celu prawidłowego posadowienia 

przedmiotu sprzedaży. Podłączenie przedmiotu sprzedaży do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, 

uziemienie oraz wykonanie koniecznych pomiarów elektrycznych w przedmiocie sprzedaży, wykonuje 

Kupujący na swój koszt. 

6. Kupujący zobowiązany jest do odbioru przedmiotu sprzedaży/kontenera ze wskazanego miejsca składowania 

w terminie 7 dni roboczych od daty zwolnienia przedmiotu sprzedaży/kontenera do odbioru. W przypadku 

przekroczenia wskazanego terminu odbioru, Kupujący zobowiązuje się do zapłaty kwoty 20 zł netto za każdy 

kontener, za każdy dzień opóźnienia w odbiorze. Koszty związane z załadunkiem przedmiotu 

sprzedaży/kontenera na dostosowany do transportu przedmiotu sprzedaży/kontenera środek transportu 

pokrywa Kupujący, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. 

 

ZAPŁATA 

§ 4 

1. Kwota sprzedaży podlega zapłacie przed dostawą przedmiotu sprzedaży na podstawie faktury pro forma. Po 

zaksięgowaniu wartości sprzedaży na konto bankowe, Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT. 

2. Kupujący dokonuje wszystkich płatności na rachunek bankowy Sprzedającego zgodnie z umową sprzedaży. 

Wszystkie koszty związane z dokonaniem płatności obciążają Kupującego. 
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3. Przedmiot sprzedaży pozostaje własnością Sprzedającego do momentu całkowitej zapłaty za przedmiot 

sprzedaży przez Kupującego. 

 

ZABEZPIECZENIA 

§ 5 

1. Sprzedający może zażądać od Kupującego przedłożenia zabezpieczenia finansowego w postaci gwarancji 

bankowych lub innych wedle uznania. 

2. W przypadku zaliczki Kupujący zobowiązany jest do jej wpłaty na rachunek Sprzedającego. 

 

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY 

§ 6 

1. Przedmiot sprzedaży stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad prawnych i roszczeń osób trzecich. 

 

GWARANCJA 

§ 7 

1. W przypadku, gdy przedmiot sprzedaży jest używany, Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne towary, a 

Kupujący oświadcza, że jest mu znany stan techniczny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi z tego tytułu żadnych 

zastrzeżeń. 

2. W przypadku, gdy przedmiot sprzedaży jest nowy, Sprzedający udziela Kupującemu 12-miesięcznego okresu 

gwarancyjnego producenta. 

3. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w 

przedmiocie sprzedaży. 

4. Wszelkie zmiany w przedmiocie sprzedaży, jego przebudowa, montaż dodatkowego wyposażenia lub 

ingerencja w elementy konstrukcyjne w okresie objętym gwarancją mogą zostać dokonane jedynie za pisemną 

zgoda Sprzedającego. 

5. W przypadku wystąpienia usterki niespowodowanej niewłaściwym użytkowaniem, w okresie objętym 

gwarancją, Sprzedający ma obowiązek: 

a) naprawić przedmiot sprzedaży w celu przywrócenia go do stanu początkowego, 

b) wymienić przedmiot na inny, odpowiadający walorami użytkowymi i wartością przedmiotowi 

sprzedaży. 

6. Termin naprawy lub wymiany określa Sprzedający, lecz nie może on być dłuższy niż jeden miesiąc. 

7. W przypadku wystąpienia usterki spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem, w okresie objętym gwarancją, 

Sprzedający może na życzenie Kupującego dokonać naprawy przedmiotu sprzedaży. W takim przypadku 

Sprzedający obciąży Kupującego kosztami związanymi z usunięciem usterki oraz dojazdem pracowników. 

8. Jeżeli opisane w § 7 punkt 5 oraz 7 zdarzenia odnoszą się jedynie do części przedmiotu sprzedaży, wówczas 

powyższe ustalenia mają zastosowanie odpowiednio do części sprzedaży, której zdarzenia te dotyczą. 

9. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży, jeżeli nie zawiadomi 

Sprzedającego o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu albo niezwłocznie po upływie czasu, w którym przy 

zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. 

10. Sprzedający nie odpowiada za szkody wyrządzone Kupującemu lub osobom trzecim w sposób pośredni lub 

bezpośredni przez przedmiot sprzedaży, a także nie odpowiada za przedmioty przechowywane przez 

Kupującego lub inne osoby w przedmiocie sprzedaży. 
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11. Gwarancja obowiązuje jedynie na terytorium Polski lub portów w przypadku kontenerów offshore. W sytuacji 

wykonania usługi gwarancyjnej, na innym niż powyżej określonym terenie, Zleceniodawca pokryje powstałe 

koszty zgodnie z kosztorysem sporządzonym przez POLKONT. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8 

1. Ustalenia odbiegające od niniejszych OWUS dla swojej ważności wymagają akceptacji Stron w formie 

pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Sądem właściwym dla wszelkich spraw związanych z umowami sprzedaży Spółki jest Sąd Rejonowy w 

Bydgoszczy. 

4. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych dla celów marketingów Sprzedającego. 

5. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 24 października 2016 roku i mają 

zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawartych po tej dacie. 

 

Prezes Zarządu 

 

  

 

 

Ryszard Gulida 

 

 

 

 

 


