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OGÓLNE WARUNKI UMOWY ZAKUPU MANULI EKOBAL Sp. z o. o. 
(zwane dalej: OWUZ) 

obowiązujące od dnia 01 grudnia 2019 roku 
 

I. DEFINICJE ZAWARTE W OWUZ: 
 

- „Kupujący”: MANULI EKOBAL Sp. z o. o., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich gmina Kobierzyce, 
Rzeczpospolita Polska, ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
KRS: 0000021830, NIP: 5272349015, BDO: 000057152, z kapitałem zakładowym w kwocie: 1.550.000,00 
PLN. 

- „Sprzedawca”: osoba prawna lub osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca 
sprzedaży Towarów dla Kupującego, na warunkach określonych w OWUZ. 

- „Umowa”: każda umowa sprzedaży Towarów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. 

- „Towary”: rzeczy oznaczone co do ilości lub gatunku, lub tożsamości w Umowie, sprzedawane 
Kupującemu przez Sprzedawcę, na warunkach określonych w OWUZ. 

- „Termin Dostawy”: termin, w którym Towary będące przedmiotem Umowy, winny zostać dostarczone do 
miejsca dostawy, określonego przez Strony w Umowie; zmiana Terminu Dostawy po zawarciu Umowy 
wymaga uprzedniej akceptacji przez Kupującego, z zachowaniem formy pisemnej  lub dokumentowej, pod 
rygorem nieważności. 

- „Cena”: wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest obowiązany zapłacić 
Sprzedawcy za sprzedane Towary, zgodna z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 9 
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług o cenach (Dz.U. 2014 poz. 915, z późniejszymi 
zmianami). Cena musi być ustalona przez Strony w Umowie, pod rygorem nieważności; zmiana Ceny po 
zawarciu Umowy wymaga uprzedniej akceptacji przez Kupującego, z zachowaniem formy pisemnej lub 
dokumentowej, pod rygorem nieważności. 

- „Cena jednostkowa Towaru”: wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, ustalona przez Strony za 
jednostkę określonego Towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu 
przepisów o miarach, zgodna z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług o cenach (Dz.U. 2014 poz. 915, z późniejszymi zmianami). 
Cena jednostkowa Towaru musi być ustalona przez Strony w Umowie, pod rygorem nieważności; zmiana 
Ceny jednostkowej Towaru po zawarciu Umowy wymaga uprzedniej akceptacji przez Kupującego, z 
zachowaniem formy pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności. Strony zgodnie potwierdzają, 
iż Cena jednostkowa Towaru prezentowana w ofertach, negocjacjach, fakturach, oraz we wszystkich 
działaniach związanych z Umową, zawsze jest ceną jednostkową netto, do której zostanie naliczony 
podatek VAT, wg obowiązujących przepisów podatkowych. 

- „Termin Zapłaty”: termin, w którym środki pieniężne należne Sprzedawcy od Kupującego z tytułu zapłaty 
Ceny za towary kupione w ramach Umowy, winny znaleźć się na rachunku bankowym Sprzedawcy. 
Termin Zapłaty winien być ustalony przez Strony w Umowie; jeżeli Strony nie ustalą zgodnie inaczej, 
Termin Zapłaty będzie wynosił 60 (sześćdziesiąt) dni po Terminie Dostawy. Zmiana Terminu Zapłaty po 
zawarciu Umowy wymaga uprzedniej akceptacji przez Kupującego, z zachowaniem formy pisemnej lub 
dokumentowej, pod rygorem nieważności. 

- „Data Zapłaty”: data kalendarzowa faktycznego spełnienia przez Kupującego świadczenia zapłaty 
należnego z Umowy, w całości lub w części, rozumiana jako dzień wpływu środków płatniczych na 
rachunek bankowy Sprzedawcy. 
 

 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 
1. Strony, za zgodnym porozumieniem postanawiają, iż każda Umowa sprzedaży Towarów pomiędzy 

Sprzedawcą i Kupującym zostaje zawarta w oparciu o: 
a. warunki opisane w OWUZ,  
b. oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, 

poz. 93, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „kodeksem cywilnym”, w tym zwłaszcza: 
przepisy o sprzedaży z Księgi Trzeciej TYTUŁ XI kodeksu cywilnego, od art. 535 do art. 
602, 

c. z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej 
sprzedaży towarów (Convention on Contracts for the International Sale of Goods) zawartej 
w Wiedniu, w dniu 11 kwietnia 1980 roku,  

chyba że Strony uzgodnią odrębne warunki umowy sprzedaży, z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.  

2. Strony, za zgodnym porozumieniem postanawiają, iż w przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami 
warunków Umowy, w których zastrzeżono: 

a. że wytworzenie zamówionych rzeczy ma nastąpić z surowców określonego gatunku lub 
pochodzenia,  

b. oraz/lub, iż wytworzenie zamówionych rzeczy ma nastąpić w określony sposób,  
dla Umowy zawartej z w/w warunkami będą miały również zastosowanie przepisy o dostawie, z 
Księgi Trzeciej TYTUŁ XIII, od art. 605 do art. 612.  

3. OWUZ ustalają prawa i obowiązki pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, obowiązujące dla każdej Umowy, 
w tym zwłaszcza, określają ogólne warunki zawarcia Umowy, sposób dokonania zapłaty Ceny sprzedaży 
za Towary pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, oraz zasady odpowiedzialności Sprzedawcy za Towar i 
jakość Towaru. 
 

4. Szczegółowy opis warunków Umowy, w tym:  
a. nazwa lub gatunek Towaru, ilość Towaru, Termin Dostawy, warunki dostawy inne niż 

INCOTERMS 2010, 
b. właściwości Towarów (wymagania jakościowe) ustalone przez Strony, lub inne niż 

właściwości Towarów zadeklarowane przez Sprzedawcę we wszystkich ofertach, 
dokumentach, certyfikatach, atestach i normach Towarów na podstawie których Umowa 
została zawarta, 

c. Cena jednostkowa Towaru lub formuła cenowa, Cena, waluta umowy i waluta zapłaty, 
termin płatności inny niż Termin Zapłaty, zaliczki, koszty i opłaty bankowe,  

d. warunek oraz termin obowiązywania oferty lub Umowy, szczególne warunki Umowy (jak: 
zastrzeżenie własności, sprzedaż na próbę i prawo odstąpienia),  

oraz wszystkie pozostałe warunki Umowy zostaną uzgodnione i potwierdzone pomiędzy Stronami 
w sposób opisany poniżej. 

5. Strony zgodnie postanawiają, iż każda Umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym 
zostaje zawarta poprzez czynne oświadczenie woli Kupującego i Sprzedawcy:  

a. albo: jako odpowiedź Sprzedawcy na ofertę zakupu Towarów, złożoną przez Kupującego, 
przy czym: 

i. odpowiedź Sprzedawcy na ofertę Kupującego nie może zawierać zmian lub 
uzupełnień zmieniających warunki oferty Kupującego.  

ii. Strony wiąże Umowa o treści określonej w ofercie Kupującego. 
b. albo: jako odpowiedź Kupującego na ofertę sprzedaży Towarów, złożoną przez 

Sprzedawcę, przy czym: 
i. odpowiedź Kupującego na ofertę Sprzedawcy z zastrzeżeniem zmian lub 

uzupełnień niezmieniających istotnie treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie.  
ii. Strony wiąże umowa o treści określonej w ofercie Sprzedawcy, z 

uwzględnieniem zastrzeżeń, zawartych w odpowiedzi Kupującego. 
6. Strony zgodnie postanawiają, iż Umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym nie 

może zostać zawarta przez domniemanie, według zasad przewidzianych w art. 69 i art. 70 kodeksu 
cywilnego. 
 

7. Strony zgodnie postanawiają, iż każda Umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym 
zostaje zawarta:  

a. z zachowaniem formy dokumentowej, opisanej w art. 772 oraz w art. 773 kodeksu cywilnego, z 
zastrzeżeniem, iż nośnikiem dokumentu, odebranego lub wysłanego przez Kupującego, będzie 
wyłącznie e-mail, z adresem zawierającym pełną nazwę domenową serwera Kupującego: 
„…@manuliekobal.pl”, pod rygorem nieważności.  

b. lub w formie pisemnej, opisanej w art. 78. § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli Kupujący lub ustawa 
zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną pod rygorem nieważności. 

8. Zawarcie Umowy z powołaniem się Sprzedawcy na normę (krajową, branżową lub zakładową), 
określającą warunki wykonania lub jakości Towarów, wymaga uprzedniego: 

a. przedstawienia Kupującemu pełnej treści powołanej normy, 
b. oraz, akceptacji przez Kupującego warunków opisanych przez powołaną normę, z 

zachowaniem formy pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności.  
9. Złożenie przez Kupującego podpisu na wystawionych przez Sprzedawcę fakturach sprzedaży Towarów, 

uznawane jest przez Strony jako zachowanie formy pisemnej zastrzeżonej lub wymaganej dla czynności 
prawnej, w sposób spełniający wymagania z art. 78 §1 ustawy Kodeks Cywilny. 

10. Zmiany Umowy oraz OWUZ mogą zostać dokonane w każdym momencie, drogą obustronnego złożenia 
oświadczeń przez osoby uprawione do składania i przyjmowania oświadczeń w imieniu każdej ze Stron, z 
zachowaniem formy dokumentowej lub pisemnej pod rygorem nieważności wszelkich zmian.  W 
przypadku formy dokumentowej, zawiadomienia i oświadczenia stron w sprawie zmiany Umowy oraz 
OWUZ powinny być przesłane listem poleconym; przesyłki dwukrotnie awizowane i niepodjęte w terminie 
uznaje się za prawidłowo doręczone. 

11. Niniejsze OWUZ, oraz Umowa zawarta pomiędzy Stronami na zasadach opisanych powyżej, są jedynymi 
dokumentem wiążącym Strony w ramach sprzedaży i dostawy Towarów, a Strony wyłączają zastosowanie 
wszelkich innych ogólnych warunków, regulaminów, itp., obowiązujących u każdej ze Stron, chyba że zostały 
one przyjęte i zaakceptowane odrębnie przez obie Strony, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności.  

12. Kupujący jest uprawniony do natychmiastowej zmiany OWUZ i Umowy w przypadku zmiany przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej,  

13. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWUZ jest, lub stanie się nieważne, lub nieskuteczne, nie narusza to 
ważności pozostałych postanowień OWUZ.  

14. Ewentualne spory wynikające z OWUZ lub z Umowy będą rozstrzygane przez Strony polubownie, a jeżeli 
Strony nie uzyskają porozumienia w okresie dwóch tygodni od powstania sporu, przez Sąd powszechny, 
właściwy miejscowo dla siedziby Kupującego.   

15. Niniejsze OWUZ zostało spisane w języku polskim; tekst w języku polskim jest nadrzędnym dla celów 
dowodowych w przypadku sporu z niniejszych OWUZ lub z Umowy.  

16. Strony postanawiają, iż Sprzedawca nie jest upoważniony do przelewu praw wynikających z Umowy na 
osobę trzecią lub do ich obciążenia, bez uprzedniego uzyskania zgody Kupującego, złożonej w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 
 
III. OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA i OBOWIĄZKI STRON: 

 
1. Strony niniejszym oświadczają, iż są podatnikami podatku od towaru i usług VAT, co potwierdzają 

okazaniem właściwych dokumentów rejestrowych VAT. 
2. Sprzedawca: 

a. oświadcza, iż jako podatnik podatku od towarów i usług VAT nie ma zaległości 
podatkowych, a zwłaszcza, nie ma zaległości dotyczących podatku VAT wynikającego z 
dostaw dokonanych na rzecz Kupującego, w związku z czym nie zachodzą żadne 
przesłanki odpowiedzialności solidarnej Kupującego jako podatnika VAT, wynikające z art. 
105a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 710, z późniejszymi zmianami).   

b. oświadcza, iż w stosunku do niego nie zachodzą żadne z przesłanek, opisanych w art. 96 
ust. 9 i ust. 9a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 
r. poz. 710, z późniejszymi zmianami). 

c. zobowiązuje się, bez żadnej zwłoki, oraz ściśle w terminie nakazanym przepisanymi prawa 
podatkowego Rzeczpospolitej Polskiej, do zapłaty podatku od towarów i usług VAT 
w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę Towarów, dokonaną na rzecz 
Kupującego. 

3. Sprzedawca oświadcza, iż Towary: 
a. posiadają pełne i bezwarunkowe dopuszczenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej oraz 

Rzeczpospolitej Polskiej, oraz posiadają wszelkie atesty lub certyfikaty, wymagane 
przepisami prawa Unii Europejskiej oraz prawa Rzeczpospolitej Polskiej, w tym zwłaszcza, 
że posiadają znak CE.   

b. stanowią jego wyłączną własność i nie są obciążone żadnymi ciężarami ani prawami na 
rzecz osób trzecich, toteż rozporządzanie nimi przez Sprzedawcę nie podlega żadnym 
ograniczeniom, zarówno w chwili zawarcia Umowy jak i w momencie dostawy Towarów. 

4. Strony zgodnie oświadczają, iż: 
a. wobec ich przedsiębiorstwa nie zostało wszczęte postępowanie naprawcze lub 

upadłościowe, ani też bankowe postępowanie ugodowe; nie zachodzą również przesłanki, 
które uzasadniałyby wszczęcie postępowania takiego postępowania. 

b. nie toczy się żadne postępowanie administracyjne, skarbowe lub sądowe, którego wynik 
mógłby w istotny sposób zagrozić kondycji ich przedsiębiorstwa bądź jego istnieniu. 

c. nie toczy się postępowanie egzekucyjne skierowane przeciwko majątkowi ich 
przedsiębiorstwa, a w szczególności żaden z rachunków bankowych ani innych składników 
majątku jego przedsiębiorstwa nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia lub zajęcia 
administracyjnego lub sądowego.  

 
 
 
IV. GWARANCJA I RĘKOJMIA: 

 
1. Sprzedawca deklaruje, iż Towary będą odpowiadały wymogom jakościowym, deklarowanym przez 

Sprzedawcę we wszystkich ofertach, dokumentach, certyfikatach, atestach i normach Towarów na 
podstawie których Umowa została zawarta (w tym zwłaszcza: w dokumentach opisujących warunki 
techniczne i użytkowe Towarów), oraz w próbkach okazanych lub przekazanych Kupującemu przed 
zawarciem Umowy; deklaracją jakości nie są cechy podawane wyłącznie w celu opisu Towarów. 

2. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości Towarów (gwarancji), na okres nie krótszy niż 12 
miesięcy, chyba że ze względu na przeznaczenie Towarów, Strony uzgodnią inny okres gwarancji.  
Zmiana okresu gwarancji na inny niż 12 miesięcy wymaga uprzedniej akceptacji przez Kupującego, z 
zachowaniem formy pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności.  

3. Sprzedawca jest zobowiązany do: 
a. przekazania Kupującemu wraz z ofertą oświadczenia gwarancyjnego w formie 

dokumentowej, opisanej w art. II ust. 3 OWUZ,  
b. oraz wydania Kupującemu wraz z Towarami oryginału dokumentu gwarancyjnego, 

utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku. 
4. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji, a wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność 
Sprzedawcy z tytułu rękojmi. 

5. Sprzedawca jest zobowiązany do zwolnienia Kupującego z wszelkich roszczeń osób trzecich, 
podniesionych z tytułu jakichkolwiek szkód na osobie lub szkód dla środowiska naturalnego, 
wyrządzonych przez Towar lub w związku z jego użytkowaniem, na skutek wad tkwiących w Towarze. 
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V. DOSTAWA, PRZYJĘCIE TOWARÓW, REKLAMACJE: 
 

1. Dostawa Towarów będzie wykonywana według formuły DAP INCOTERMS 2010; dostawa według innej 
formuły INCOTERMS 2010 wymaga uprzedniej akceptacji przez Kupującego, z zachowaniem formy 
pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności. 

2. Wykonanie dostawy Towarów określonych Umową w częściach (partiach), wymaga uprzedniej akceptacji 
przez Kupującego, z zachowaniem formy pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności. 

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny za dostarczenie Towarów ściśle w Terminie Dostawy; Sprzedawca ma 
obowiązek poinformować niezwłocznie Kupującego o każdej przesłance mogącej mieć wpływ na 
wykonanie dostawy w terminie innym niż Termin Dostawy; zawiadomienie musi zostać dokonane z 
zachowaniem formy dokumentowej, pod rygorem nieważności, a przekazanie powyższej informacji nie 
zwalnia Sprzedawcy z obowiązków określonych w Umowie. 

4. W przypadku opóźnienia dostawy Towarów, Sprzedawca jest zobowiązany do zapłacenia Kupującemu 
kary umownej, w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki w stosunku do Terminu Dostawy; Kupujący ma 
prawo do potrącenia powyższej kary umownej z Ceny bez uprzedniej akceptacji Sprzedawcy.  

5. Sprzedawca wraz z Towarami przekaże Kupującemu niezbędne dokumenty, certyfikaty i atesty Towarów, 
lub wyciągi z takich dokumentów, wymagane prawem dla wprowadzenia Towaru do obrotu na terenie Unii 
Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa Towaru wykonana bez kompletu niezbędnych 
dokumentów, certyfikatów i atestów będzie uważana jako niewykonana, a Towary zostaną, wg wyboru 
Kupującego, albo zwrócone Kupującemu na jego koszt i ryzyko, albo złożone do depozytu; Termin Zapłaty 
w takim przypadku ulega przedłużeniu do czasu dostarczenia brakujących dokumentów, a Sprzedawca 
ma obowiązek zapłaty kary umownej, opisanej w ust. 4.  

6. W przypadku importu Towarów, Sprzedawca wraz z Towarami przekaże Kupującemu wszelkie dokumenty 
wymagane prawem do przeprowadzenia ostatecznej odprawy celnej. W przypadku braku możliwości 
terminowego dokonania ostatecznej odprawy celnej z winy Sprzedawcy, będzie on zobowiązany do 
pokrycia kosztów wynikających z oczekiwania Towaru na odprawę, oraz zapłaty kary umownej, opisanej w 
ust. 4; Termin Zapłaty w takim przypadku ulega przedłużeniu o okres oczekiwania Towaru na odprawę. 

7. W przypadku opóźnienia dostawy Towarów powyżej siedmiu dni roboczych po Terminie Dostawy, 
Kupujący ma prawo kupić Towar tego samego gatunku od osoby trzeciej.  Sprzedawca jest zobowiązany 
do zapłacenia Kupującemu kary umownej, opisanej w ust. 4, oraz do pokrycia kosztów zakupu Towaru od 
osoby trzeciej; kosztem zakupu jest również różnica ceny w stosunku do Ceny uzgodnionej ze 
Sprzedawcą.  

8. W przypadku niewykonania dostawy Towarów opisanych w Umowie, Kupujący na prawo dochodzenia od 
Sprzedawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, niezależnie od dochodzenia kar umownych, 
opisanych w ust. 4 i ust. 7. 

9. Przyjęcie dostarczonych Towarów przez Kupującego następuje: 
a. w chwili przejęcia przez Kupującego ryzyka za Towar, ustalonej na podstawie wyżej 

opisanych formuł INCOTERMS 2010,  
b. wyłącznie poprzez podpisanie przez Kupującego dokumentów dostawy Towarów; strony, 

bez odrębnej akceptacji obu Stron,  wykluczają możliwość przyjęcia dostarczonych 
Towarów przez Kupującego w formie dokumentowej.  

10. Z chwilą przyjęcia Towarów, na Kupującego przechodzą prawa, korzyści i ciężary związane z Towarami, 
oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów. 

11. Jeżeli Towary są dostarczane przez Sprzedawcę wg formuły DAP INCOTERMS 2010, a Kupujący 
stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towarów z winy przewoźnika, 
Sprzedawca jest obowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności 
przewoźnika. 

12. Kupujący ma obowiązek zbadania tożsamości, ilości i jakości (wad fizycznych) dostarczonego Towaru w 
chwili dostawy. 

13. W przypadku stwierdzenia różnic ilościowych, Kupujący ma obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia 
reklamacji ilościowej; zawiadomienie o wadach może zostać złożone, według wyboru Kupującego, z 
zachowaniem formy dokumentowej lub formy pisemnej.  

14. Odbiór jakościowy Towarów będzie wykonany poprzez porównanie dostarczonych Towarów lub ich 
próbek, z: 

a. właściwościami Towarów (wymaganiami jakościowymi), ustalonymi przez Strony w 
Umowie,  

b. oraz z właściwościami Towarów deklarowanymi przez Sprzedawcę we wszystkich ofertach, 
dokumentach, certyfikatach, atestach, normach i próbkach, na podstawie których Umowa 
została zawarta.   

15. W przypadku stwierdzenia iż Towary lub ich próbki mają jedną z następujących wad fizycznych:  
a. są niezgodne z właściwościami, ustalonymi przez Strony w Umowie, oraz deklarowanymi 

przez Sprzedawcę we wszystkich ofertach, dokumentach, certyfikatach, atestach i normach 
Towarów na podstawie których Umowa została zawarta, 

b. lub, nie mają właściwości, które powinny mieć ze względu na ich przeznaczenie,  
c. lub, nie nadają się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu 

Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towarów,  
d. lub, zostały wydane Kupującemu w stanie niezupełnym, 
e. lub, zostały dostarczone ze stwierdzonymi uszkodzeniami.  

Kupujący zgłosi Sprzedawcy reklamację na wady fizyczne (jakościową), oraz pozostawi Towar do 
dyspozycji Sprzedawcy w całości lub w części; zawiadomienie o wadach może zostać złożone, według 
wyboru Kupującego, z zachowaniem formy dokumentowej lub formy pisemnej. 
 

16. Zgłoszenie reklamacji na wady fizyczne Towaru winno zostać dokonane bez zbędnej zwłoki:  
a. po dostawie Towaru,  
b. lub, po wykryciu wady, jeżeli wady te ujawniły się w późniejszym terminie lub po 

zastosowaniu Towaru,  
c. lub, w dowolnym terminie, w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji, jeżeli wady zostały 

przez Sprzedawcę zatajone.  
17. Jeżeli Towary mają wadę fizyczną, Kupujący działając według swojego wyboru, może: 

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny, albo o odstąpieniu od Umowy, chyba że 
Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni 
Towary wadliwe na wolne od wad albo wadę usunie, 

b. lub, żądać wymiany Towarów na wolne od wad albo usunięcia wad. 
18. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący jest obowiązany wydać Towary na koszt Sprzedawcy w 

miejscu, w którym Towary zostały wydane Kupującemu. 
19. W przypadku uznania reklamacji na wady fizyczne, oraz żądania przez Kupującego obniżenia Ceny, Cena 

Towarów zostanie obniżona w stopniu odpowiadającym zaistniałym wadom lub uszkodzeniom. 
20. Jeżeli Sprzedawca udzielił Kupującemu odrębnej gwarancji jakości na Towary (gwarancja), Kupujący 

może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 
 
.  

 
VI. PŁATNOŚCI: 

 
1. Cena, Cena Jednostkowa Towaru oraz wszystkie informacje o środkach płatniczych określonych Umową, 

będą wyrażane w jednostkach pieniężnych (walucie) zaakceptowanych przez Kupującego w Umowie, pod 
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem warunków opisanych w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu.   

2. Jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej, jednostkami pieniężnymi, którymi Kupujący jest obowiązany zapłacić 
Sprzedawcy za sprzedane Towary będą złote polskie (PLN), bez możliwości zapłaty w innej walucie bez 
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Sprzedawcy na wykonanie zapłaty w innej walucie.  

3. W przypadku wskazania przez Sprzedawcę w fakturze VAT sprzedaży waluty innej niż opisana w Umowie, 
strony postanawiają za zgodnym porozumieniem, że zapłata Ceny nastąpi wyłącznie w walucie 
zaakceptowanej przez Kupującego w Umowie. 

 
 

4. Postanowienia zawarte w ust. 1, 2 i 3 nie mają zastosowania: 
a. przy ustawowym obowiązku wykonywania zapłaty Ceny z wykorzystaniem „Mechanizmu 

podzielonej płatności”, opisanego jako art. 108a. i dalsze ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535, z późniejszymi zmianami), 

b. przy wyborze przez Kupującego sposobu zapłaty Ceny z wykorzystaniem „Mechanizmu 
podzielonej płatności”,  

5. W przypadku zapłaty Ceny w sposób opisany w ust. 4, z wykorzystaniem „Mechanizmu podzielonej 
płatności”: 

a. zapłata Ceny będzie wykonywana w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, 
b. jednostkami pieniężnymi, którymi Kupujący jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy Cenę za 

sprzedane Towary będą wyłącznie złote polskie (PLN), bez konieczności uprzedniego 
uzyskania zgody Sprzedawcy na wykonanie zapłaty w walucie innej, niż określona Umową". 

c. przeliczenie waluty innej niż złote polskie (PLN) na jednostki pieniężne, którymi Kupujący 
zapłaci Sprzedawcy Cenę za sprzedane Towary, będzie wykonane w oparciu o średni kurs 
wymiany walut, opublikowany przez Narodowy Bank Polski (Tabela A) z dnia poprzedzającego 
dzień wykonania zapłaty. 

6. Jeżeli Strony nie ustalą zgodnie inaczej, Termin Zapłaty będzie wynosił 60 (sześćdziesiąt) dni po 
Terminie Dostawy. Zmiana Terminu Zapłaty po zawarciu Umowy wymaga uprzedniej akceptacji przez 
Kupującego, z zachowaniem formy pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności.  

7. Koszty i opłaty bankowe winny być ustalone przez Strony w Umowie. Jeżeli Strony nie ustalą zgodnie 
inaczej, Kupujący ponosi koszty i opłaty bankowe w Polsce, a Sprzedawca ponosi koszty i opłaty bankowe 
w swoim kraju, oraz koszty i opłaty bankowe banków pośredniczących. Zmiana zasad zapłaty kosztów i 
opłat bankowych po zawarciu Umowy wymaga uprzedniej akceptacji przez Kupującego, z zachowaniem 
formy pisemnej  lub dokumentowej, pod rygorem nieważności. 

8. Sprzedawca wystawi i prześle Kupującemu faktury VAT wystawione w sposób zgodny z przepisami 
podatkowymi. 

9. Cena zostanie zapłacona przez Kupującego przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy wskazany w 
fakturze sprzedaży VAT, lub wyłącznie na ryzyko Sprzedawcy, na rachunek wskazany Kupującemu przez 
Sprzedawcę w formie dokumentowej.  

10. Warunkiem zawieszającym zapłatę Ceny jest niedostarczenie Kupującemu faktury VAT przed Terminem 
Zapłaty, lub wada faktyczna lub formalna faktury VAT, uniemożliwiająca Kupującemu wykonanie 
obowiązków wynikających z prawa podatkowego.  

11. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Ceny najpóźniej w Terminie Zapłaty; zapłata przez Kupującego 
całej lub części Ceny po Terminie Zapłaty uprawnia Sprzedawcę do naliczenia należnej kwoty 
ustawowych za zwłokę, wyliczonej wg przepisów kodeksu cywilnego. 

12. Kupujący ma prawo wstrzymać się z zapłatą całości lub części Ceny do czasu dostarczenia brakującej 
ilości Towaru, lub do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego na wady Towaru; zapłata 
bezspornej części Ceny winna nastąpić w wymagalnym Terminie Zapłaty, bez prawa do zatrzymania 
kwoty wyższej od wartości brakujących lub zareklamowanych Towarów.  

 
 
 
VII. PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI: 

 
1. Umowa, jeżeli dotyczy sprzedaży Towarów oznaczonych co do tożsamości, przenosi własność Towarów 

na Kupującego z chwilą jej zawarcia.  
2. Jeżeli Umowa dotyczy sprzedaży Towarów oznaczonych tylko co do gatunku, lub Towarów, które mają 

być wyprodukowane w przyszłości na zlecenie Kupującego, przeniesienie własności następuje z chwilą 
przeniesienia posiadania Towarów, bez zastrzeżenia prawa własności.  

 
 
 
VIII. SIŁA WYŻSZA: 

 
1. Żadna ze stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za częściowy lub całkowity brak realizacji zobowiązań 

wynikających z Umowy, spowodowanych przez „siłę wyższą”, rozumianą jako okoliczności, których nie 
można przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, spowodowane przez wydarzenia o charakterze specjalnym, 
takie jak wojna, zamieszki wewnętrzne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi i klęski żywiołowe, ograniczenia 
prawne wprowadzone przez rządy. 

2. Strona znajdująca się pod działaniem „siły wyższej” będzie zobowiązana do niezwłocznego, pisemnego 
lub dokumentowego poinformowania drugiej Strony, nie później niż w ciągu 7 dni od wystąpienia 
wspomnianych okoliczności. W przypadku braku zawiadomienia w powyższym terminie Strona znajdująca 
się pod działaniem „siły wyższej” nie będzie mogła powoływać się na jej wystąpienie. 

 
 
 
IX. OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH I DANYCH OSOBOWYCH:  

 
1. Strony zgodnie postanawiają, iż w trakcie współpracy będą chronić wzajemnie informacje poufne, 

pozyskane od drugiej strony, przy czym:  
a. Informacje Poufne oznaczają wszelkie informacje, przekazane Stronie Otrzymującej przez 

Stronę Ujawniającą w dowolnej formie (pisemnej, elektronicznej, ustnej, lub poprzez 
okazanie),  

b. które Strona Ujawniająca, w momencie przekazania ich Stronie Otrzymującej, określiła jako 
tajne lub poufne. 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się do wykorzystania Informacji Poufnych tylko i wyłącznie do celów 
związanych z wykonywaną współpracą gospodarczą pomiędzy Stronami.  

3. Strona Otrzymująca zachowa otrzymane Informacje Poufne w tajemnicy, a w przypadku utraty lub 
nieupoważnionego przekazania Informacji Poufnych, zobowiązuje się do natychmiastowego 
powiadomienia o tym Strony Ujawniającej. 

4. Strona Otrzymująca może ujawniać Informacje Poufne wyłącznie swoim członkom władz, oraz 
pracownikom, podwykonawcom lub autoryzowanym przedstawicielom, którym Informacje Poufne są 
niezbędne dla wykonywania współpracy gospodarczej pomiędzy Stronami. 

5. Strona Otrzymująca zobowiązuje się do zachowania Informacji Poufnych przez okres jednego roku od 
daty przekazania ich Stronie Otrzymującej, chyba że Strona Ujawniająca zastrzeże dłuższy termin. 
Zastrzeżenie dłuższego terminu musi być, pod rygorem nieważności, dokonane z zachowaniem formy 
pisemnej lub dokumentowej.  

6. Kupujący jest Administratorem danych osobowych przekazanych przez Sprzedawcę w związku z 
realizacją niniejszych OWUZ lub Umowy. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez 
Administratora znajdują się na stronie internetowej www.manuliekobal.pl lub pod adresem mailowym 
rodo@manuliekobal.pl. 

 


