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OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDA�Y MANULI EKOBAL 
Sp. z o. o. 

(zwane dalej: OWUS) 
obowi�zuj�ce od dnia 21. stycznia 2014 roku 

 
I. DEFINICJE ZAWARTE W OWUS: 

 
- „Sprzedaj�cy”: MANULI EKOBAL Sp. z o. o., z siedzib� w 

Bielanach Wrocławskich gmina Kobierzyce, ul. Logistyczna 1, 55-

040 Bielany Wrocławskie, wpisana do Krajowego Rejestru 

S�dowego przez S�d Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000021830, 

NIP:527-23-49-015, z kapitałem zakładowym w kwocie: 

1.550.000,00 PLN, 

- „Kupuj�cy”: osoba prawna lub osoba fizyczna, prowadz�ca 

działalno�� gospodarcz�, dokonuj�ca zakupu Towarów od 
Sprzedaj�cego na warunkach okre�lonych w OWUS, 

- „Towary”: rzeczy oznaczone co do ilo�ci lub gatunku, sprzedawane 

Kupuj�cemu przez Sprzedaj�cego na warunkach okre�lonych w 

OWUS, 

- „Umowa”: ka�da umowa sprzeda�y Towarów, zawarta pomi�dzy 

Sprzedaj�cym i Kupuj�cym, 

- „Termin Zapłaty”: termin, w którym �rodki pieni��ne nale�ne 

Sprzedaj�cemu od Kupuj�cego z tytułu Umowy, winny znale�� si� 
na rachunku bankowym Sprzedaj�cego. Termin zapłaty mo�e by� 
wskazany przez Sprzedaj�cego w dowolnym dokumencie, a 

zwłaszcza w fakturze sprzeda�y VAT, wystawionej przez 

Sprzedaj�cego dla Kupuj�cego. Termin zapłaty mo�e by� okre�lony 

dat� okre�laj�c� dzie� kalendarzowy miesi�ca i roku, lub ilo�ci� dni 

kalendarzowych od wskazanej daty sprzeda�y. 

- „Data Zapłaty”: data kalendarzowa faktycznego spełnienia przez 
Kupuj�cego �wiadczenia zapłaty nale�nego z Umowy, w cało�ci lub 

w cz��ci, rozumiana jako dzie� wpływu �rodków płatniczych na 

rachunek bankowy Sprzedaj�cego. 

- „Cena”: warto�� wyra�ona w jednostkach pieni��nych, któr� 
Kupuj�cy jest obowi�zany zapłaci� Sprzedaj�cemu za sprzedane 

Towary, zgodna z definicj� zawart� w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 

dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z 

pó�niejszymi zmianami). 
- „Cena jednostkowa Towaru”: warto�� wyra�ona w jednostkach 

pieni��nych, ustalona za jednostk� okre�lonego Towaru, którego 

ilo�� lub liczba jest wyra�ona w jednostkach miar, w rozumieniu 

przepisów o miarach, zgodna z definicj� zawart� w art. 3 ust. 1 pkt. 

2 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, 

poz. 1050 z pó�niejszymi zmianami). 

- „Kwota Zobowi�za�”: kwota zobowi�za� Kupuj�cego do 
Sprzedaj�cego, wymagalnych i przyszłych, nale�na do zapłaty 

Sprzedaj�cemu przez Kupuj�cego w wyniku wykonania Umowy, 

zawieraj�ca Cen�, odsetki, oraz inne kwoty nale�ne, wynikaj�ce z 

Umowy, 

- „Limit Zobowi�za�”: najwy�sza dopuszczalna, wg procedur 

Sprzedaj�cego, Kwota Zobowi�za� powstała w wyniku wykonania 

Umowy, 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
 

1. Strony zgodnie postanawiaj�, i� ka�da Umowa sprzeda�y Towarów 

pomi�dzy Sprzedaj�cym i Kupuj�cym: 

a. zostaje zawarta w oparciu o warunki opisane w OWUS,  

b. jest wi���ca dla stron, zgodnie z art. 60, oraz art. 70 § 1 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny 

(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z pó�niejszymi 
zmianami) z chwil� przyj�cia Towarów przez 

Kupuj�cego, 

chyba �e strony, z zachowaniem formy pisemnej, uzgodni� odr�bne 

warunki lub terminy umowy sprzeda�y, 

2. Zło�enie przez Kupuj�cego podpisu na fakturach sprzeda�y 

Towarów, uznawane jest przez strony Umowy jako zachowanie 

formy pisemnej zastrze�onej lub wymaganej dla czynno�ci prawnej, 
w sposób spełniaj�cy wymagania z art. 78 §1 ustawy Kodeks 

Cywilny. 

3. OWUS ustalaj� prawa i obowi�zki pomi�dzy Sprzedaj�cym i 

Kupuj�cym, wynikaj�ce z ka�dej Umowy, w tym zwłaszcza, 

okre�laj� warunki sprzeda�y i sposób dokonania zapłaty ceny 

sprzeda�y Towaru pomi�dzy Sprzedaj�cym i Kupuj�cym, oraz 

ustalaj� zasady zabezpieczenia zapłaty Ceny, 

4. Wszelkie zmiany Umowy oraz OWUS mog� zosta� dokonane w 
ka�dym momencie, drog� obustronnego zło�enia o�wiadcze� przez 

osoby uprawione do składania i przyjmowania o�wiadcze� w 

imieniu ka�dej ze stron, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem niewa�no�ci wszelkich zmian, 

5. Zawiadomienia i o�wiadczenia stron w sprawie Umowy winny by� 
przesłane listem poleconym; przesyłki dwukrotnie awizowane i nie 

podj�te w terminie uznaje si� za prawidłowo dor�czone. 

III. O�WIADCZENIA, UPRAWNIENIA i OBOWI�ZKI STRON: 
 

1. Sprzedaj�cy o�wiadcza, �e Towary stanowi� jego wył�czn� własno�� 
i nie s� obci��one �adnymi ci��arami ani prawami na rzecz osób 

trzecich, tote� rozporz�dzanie nimi przez Sprzedaj�cego nie podlega 

�adnym ograniczeniom, zarówno w chwili zawarcia Umowy jak i w 

momencie dostawy Towarów, 

2. Strony niniejszym o�wiadczaj�, i� s� podatnikami podatku od towaru 
i usług VAT, co potwierdzaj� okazaniem wła�ciwych dokumentów 

rejestrowych VAT. 

3. Kupuj�cy o�wiadcza, �e: 

a. wobec jego przedsi�biorstwa nie zostało wszcz�te 

post�powanie upadło�ciowe ani post�powanie układowe, 

ani te� bankowe post�powanie ugodowe: nie zachodz� 
równie� przesłanki, które uzasadniałyby wszcz�cie 

post�powania takiego post�powania, 
b. nie toczy si� �adne post�powanie s�dowe b�d� 

administracyjne, którego wynik mógłby w istotny 

sposób zagrozi� finansowego kondycji jego 

przedsi�biorstwa b�d� jego istnieniu,  

c. nie toczy si� post�powanie egzekucyjne skierowane 

przeciwko maj�tkowi jego przedsi�biorstwa, a w 

szczególno�ci �aden z rachunków bankowych ani innych 

składników maj�tku jego przedsi�biorstwa nie stanowi 
przedmiotu zabezpieczenia lub zaj�cia komorniczego. 

4. Kupuj�cy jest uprawniony do zakupu od Sprzedaj�cego Towarów z 

odroczonym terminem płatno�ci, w ilo�ci, gatunku i Cenie 

Jednostkowej Towarów okre�lonych w Umowie, o ł�cznej warto�ci 

nie przekraczaj�cej Limitu Zobowi�za�, ustalonego dla Kupuj�cego 

przez Sprzedaj�cego wg procedur Sprzedaj�cego, 

5. Strony postanawiaj�, i� Sprzedaj�cy jest upowa�niony w ka�dym 
momencie do przelewu praw wynikaj�cych z Umowy na osob� 
trzeci� (Cesjonariusza), wraz z przeniesieniem wszystkich 

zabezpiecze� ustanowionych do Umowy; Sprzedaj�cy jest 

zobowi�zany do bezzwłocznego powiadomienia Kupuj�cego o 

dokonaniu powy�szych przelewów. 

6. W przypadku przelewu praw wynikaj�cych z Umowy lub 

ubezpieczenia nale�no�ci wynikaj�cych z Umowy, Kupuj�cy ma 

obowi�zek wykonywania dodatkowych obowi�zków, okre�lonych 
przez Cesjonariusza lub przez Ubezpieczyciela, w tym zwłaszcza, 

ma obowi�zek potwierdzania (podpisywania) faktur sprzeda�y i 

dokumentów dostawy Towarów w sposób wymagany przez 

Cesjonariusza lub przez Ubezpieczyciela 

7. Strony postanawiaj�, i� Kupuj�cy nie jest upowa�niony do przelewu 

praw wynikaj�cych z Umowy na osoby trzecie lub do ich 

obci��enia. 
8. W przypadku nabycia przez Sprzedaj�cego informacji o zdarzeniach 

mog�cych mie� znaczenie dla zdolno�ci Kupuj�cego do wykonania 

zobowi�za� płatniczych z Umowy, Sprzedaj�cy ma prawo 

natychmiast wstrzyma� si� z wydaniem Kupuj�cemu kolejnych 

ilo�ci Towarów do czasu jednoznacznego ustalenia, i� Kupuj�cy ma 

i b�dzie miał trwał� zdolno�� do dalszego wykonywania Umowy, 

 

 
 

IV. PRZYJ�CIE TOWARÓW, REKLAMACJE: 
 

1. Przyj�cie Towarów przez Kupuj�cego nast�puje z chwil� podpisania 

dokumentu odbioru Towarów przez Kupuj�cego lub przez 

przewo�nika działaj�cego w imieniu Kupuj�cego. 

2. Z chwil� przyj�cia Towarów, na Kupuj�cego przechodz� prawa, 
korzy�ci i ci��ary zwi�zane z Towarami, oraz niebezpiecze�stwo 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów. 

3. Je�eli Towary s� dostarczane przez Sprzedaj�cego na miejsce 

przeznaczenia za po�rednictwem przewo�nika, a Kupuj�cy 

stwierdził, �e w czasie przewozu nast�pił ubytek lub uszkodzenie 

Towarów z winy przewo�nika, Kupuj�cy jest obowi�zany jest 
dokona� wszelkich czynno�ci niezb�dnych do ustalenia 

odpowiedzialno�ci przewo�nika. 

4. Kupuj�cy ma obowi�zek bezzwłocznego zbadania to�samo�ci, ilo�ci 

i jako�ci dostarczonego Towaru, a w przypadku stwierdzenia ró�nic, 

ma obowi�zek bezzwłocznego zgłoszenia reklamacji ilo�ciowej lub 

jako�ciowej. nie pó�niej ni� w terminie okre�lnym w Warunkach 

Gwarancji dla danego rodzaju Towarów. 

5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest: 

a. zło�enie reklamacji terminie i w sposób okre�lny w 

Warunkach Gwarancji dla danego rodzaju Towarów,  

b. oraz zachowanie przez Kupuj�cego całej reklamowanej 

partii Towarów w celu przeprowadzenia komisyjnego 

zbadania zasadno�ci reklamacji. 

6. Wraz z Towarami, Sprzedaj�cy wyda Kupuj�cemu niezb�dne 

dokumenty i atesty Towarów, lub wyci�gi z takich dokumentów. 
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V. PŁATNO�CI: 
 

1. Cena, Cena Jednostkowa Towaru, Limit Zobowi�za�, Kwota 

Zobowi�za� oraz wszystkie informacje o �rodkach płatniczych 

okre�lonych Umow�, b�d� wyra�ane i rozliczane w walucie 

wskazanej przez Sprzedaj�cego w fakturze sprzeda�y VAT, 

wystawionej dla ka�dorazowej sprzeda�y Towarów. 

2. W przypadku wskazania przez Sprzedaj�cego w fakturze sprzeda�y 
VAT waluty innej ni� złoty polski (PLN), strony postanawiaj� za 

zgodnym porozumieniem, �e zapłata Ceny nast�pi wył�cznie w 

walucie wskazanej w fakturze sprzeda�y VAT, z wył�czeniem 

zastosowania przepisów z art. 358 ustawy Kodeks Cywilny.  

3. Cena zostanie zapłacona przez Kupuj�cego przelewem bankowym 

na rachunek Sprzedaj�cego wskazany w fakturze sprzeda�y VAT, 

lub na inny, odr�bnie wskazany przez Sprzedaj�cego rachunek 

bankowy. 
4. Do Umowy maj� zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 

r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z dnia 28 

marca 2013 r poz. 403, z pó�niejszymi zmianami). 

5. Sprzedaj�cy wystawi i prze�le Kupuj�cemu faktury VAT 

wystawione w sposób zgodny z przepisami podatkowymi. 

6. Kupuj�cy jest zobowi�zany do zapłaty Ceny najpó�niej w Terminie 

Zapłaty, 

7. Zapłata przez Kupuj�cego całej lub cz��ci Ceny po Terminie Zapłaty 
uprawnia Sprzedaj�cego do naliczenia nale�nej kwoty odsetek, wg 

stopy odsetek ustawowych, oraz do zarachowania kolejnej wpłaty 

Kupuj�cego w pierwszej kolejno�ci na poczet nale�nych odsetek. 

8. W przypadku odr�bnych uregulowa�, wyznaczonych przez 

Ubezpieczyciela, płatno�ci b�d� rozliczane �ci�le według tych 

uregulowa�, z odst�pstwem od uregulowa� opisanych powy�ej. 

9. W przypadku niedotrzymania przez Kupuj�cego któregokolwiek z 
wymagalnych Terminów Zapłaty, lub w przypadku niezapłacenia 

przez Kupuj�cego wymagalnych odsetek, Sprzedaj�cy ma prawo: 

a. wstrzyma� si� z wydaniem Kupuj�cemu kolejnych ilo�ci 

Towarów, równie� w przypadku nie osi�gni�cia 

ustalonego Limitu Zobowi�za� Kupuj�cego. 

b. według swojego uznania wszcz�� i prowadzi� 
post�powanie windykacyjne z wykorzystaniem 

zabezpiecze� do Umowy, 

10. W przypadku zło�enia reklamacji, Kupuj�cy ma obowi�zek zapłaty 

bezspornej kwoty Ceny w wymagalnym Terminie Zapłaty, bez 

prawa do zatrzymania kwoty wy�szej od warto�ci zareklamowanych 

Towarów. Kwota zatrzymanej cz��ci Ceny musi zosta� zapłacona w 

dniu nast�pnym po zako�czeniu post�powania reklamacyjnego. 

 
 

VI. GWARANCJA I R�KOJMIA: 
 

1. Sprzedaj�cy deklaruje, i� Towary b�d� odpowiadały wymogom 

jako�ciowym, okre�lonym w ofertach przekazanych Kupuj�cemu, w 

dokumentach opisuj�cych warunki techniczne i u�ytkowe Towarów, 

oraz w próbkach okazanych lub przekazanych Kupuj�cemu przed 
zawarciem Umowy; deklaracj� jako�ci nie s� cechy podawane 

wył�cznie w celu opisu Towarów. 

2. Sprzedaj�cy udziela Kupuj�cemu gwarancji jako�ci Towarów na 

warunkach szczegółowo opisanych w Warunkach Gwarancji dla 

danego rodzaju Towarów, stanowi�cych zał�czniki do OWUS. 

Sprzedaj�cy zastrzega sobie prawo do podniesienia parametrów 
jako�ciowych Towarów, opisanych w Warunkach Gwarancji.  

3. Sprzedaj�cy, po uznaniu zasadno�ci reklamacji, w ramach gwarancji 

na swój koszt wymieni i dostarczy Towar wolny od wad, lub obni�y 

Cen�, je�eli reklamowane Towary:  

a. nie posiadaj� cech, okre�lonych w ich charakterystyce 

jako�ciowej, 

b. posiadaj� uszkodzenia lub wady polegaj�ce na 
zmniejszeniu ilo�ci, masy lub obj�to�ci, 

4. Cena Towarów zostanie obni�ona w stopniu odpowiadaj�cym 

zaistniałym wadom lub uszkodzeniom, o których mowa w ust. 1. 

5. Z gwarancji wył�czona jest odpowiedzialno�� Sprzedaj�cego za 

6. Towary: 
a. przetwarzane lub wykorzystywane w sposób niezgodny z 

podanymi przez Sprzedaj�cego zaleceniami lub 

warunkami ich przetwarzania lub wykorzystania, 

b. ł�czone w trakcie przetwarzania z innymi Towarami, lub 

z towarami pochodz�cymi od innych dostawców, 

c. oraz w przypadku wykorzystania Towarów w sposób 

oczywi�cie niezwi�zany z ich przeznaczeniem, 

7. Odpowiedzialno�� Sprzedaj�cego wobec Kupuj�cego ogranicza si� 
do warto�ci sprzedanych Towarów, 

8. Strony, za zgodnym porozumieniem, wył�czaj� odpowiedzialno�� 
Sprzedaj�cego z tytułu r�kojmi, 

 

 

 

VII. PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNO�CI, ORAZ 
ZASTRZE�ENIE PRAWA WŁASNO�CI TOWARÓW: 
 

1. Umowa, je�eli dotyczy sprzeda�y Towarów oznaczonych co do 

to�samo�ci, przenosi własno�� Towarów na Kupuj�cego z 

zastrze�eniem prawa własno�ci, opisanym poni�ej. 

2. Je�eli Umowa dotyczy sprzeda�y Towarów oznaczonych tylko co do 
gatunku, lub Towarów, które maj� by� wyprodukowane w 

przyszło�ci na zlecenie Kupuj�cego, przeniesienie własno�ci 

nast�puje z chwil� przeniesienia posiadania Towarów, z 

zastrze�eniem prawa własno�ci, opisanym poni�ej. 

3. Strony zgodnie postanawiaj�, i� sprzeda� Towarów jest dokonywana 

pod warunkiem zawieszaj�cym przelew prawa własno�ci Towarów 
na Kupuj�cego a� do chwili zapłaty przez Kupuj�cego całej kwoty 

Ceny (w tym całej kwoty nale�nego podatku VAT), a zakupione 

Towary pozostaj� własno�ci� Sprzedaj�cego zgodnie z art. 589 oraz 

art. 590 ustawy Kodeks Cywilny. 

4. W okresie od dostawy Towarów do chwili zapłaty przez Kupuj�cego 

całej kwoty Ceny (w tym całej kwoty nale�nego podatku VAT), 

Kupuj�cy jest posiadaczem Towarów na własny koszt i własne 
ryzyko, z przej�ciem na siebie wszelkiej odpowiedzialno�ci za 

posiadane Towary. W okresie tym, Kupuj�cy mo�e jedynie zło�y� 
osobie trzeciej ofert� sprzeda�y Towarów, zawrze� z osob� trzeci� 
warunkow� umow� sprzeda�y Towarów oraz wyda� Towary osobie 

trzeciej w posiadanie zale�ne w wyniku warunkowej umowy 

sprzeda�y, lub przetworzy� Towary w ramach działalno�ci swojego 

przedsi�biorstwa, przy czym wszystkie działania Kupuj�cy 

wykonuje na własny koszt i na własne ryzyko. 

5. Prawa Kupuj�cego do posiadania, przetworzenia lub sprzeda�y 

Towarów wygasaj�, a Kupuj�cy ma obowi�zek natychmiastowego 

zwrotu Towarów Sprzedaj�cemu na ka�de jego wezwanie, w 

przypadku: 

a. niezapłacenia przez Kupuj�cego całej kwoty Ceny (w 

tym całej kwoty nale�nego podatku VAT) w Terminie 

Zapłaty,  
b. zaistnienia przesłanek do wszcz�cia lub wszcz�cia 

wobec Kupuj�cego: post�powania likwidacyjnego,  

s�dowego post�powania upadło�ciowego, bankowego 

post�powania ugodowego, lub post�powania s�dowego 

lub administracyjnego, którego wynik mógłby w istotny 

sposób zagrozi� finansowego kondycji jego 

przedsi�biorstwa b�d� jego istnieniu, 
c. wszcz�cia post�powania egzekucyjnego, skierowanego 

przeciwko maj�tkowi przedsi�biorstwa Kupuj�cego, 

6. Strony postanawiaj�, i� tytułem zabezpieczenia zapłaty Ceny, 

Sprzedaj�cemu przysługuje prawo zastawu na �rodkach płatniczych, 

otrzymanych przez Kupuj�cego lub nale�nych Kupuj�cemu od osób 

trzecich, z tytułu zapłaty ceny sprzeda�y Towarów, lub z tytułu 

zapłaty ceny sprzeda�y produktów powstałych z przetworzenia 
Towarów, przy czym zastaw na �rodkach płatniczych jest 

ograniczony do wysoko�ci Kwoty Zobowi�za� Kupuj�cego, 

7. Kupuj�cy nie ma prawa posiadanymi Towarami zadysponowa� w 

sposób inny ni� okre�lony w ust. 4, pod rygorem natychmiastowego 

rozwi�zania Umowy i natychmiastowej wymagalno�ci zapłaty 

wszystkich zobowi�za�. 
 

VIII. SIŁA WY�SZA: 
 

1. �adna ze stron Umowy nie b�dzie odpowiedzialna za cz��ciowy lub 

całkowity brak realizacji zobowi�za� wynikaj�cych z Umowy, 

spowodowanych przez „sił� wy�sz�”, rozumian� jako okoliczno�ci, 

których nie mo�na przewidzie� w chwili zawarcia Umowy, 

spowodowane przez wydarzenia o charakterze specjalnym, takie jak 
wojna, zamieszki wewn�trzne, po�ar, powód�, trz�sienie ziemi i 

kl�ski �ywiołowe, ograniczenia prawne wprowadzone przez rz�dy. 

2. Strona znajduj�ca si� pod działaniem „siły wy�szej” b�dzie 

zobowi�zana do niezwłocznego, pisemnego poinformowania drugiej 

Strony, nie pó�niej ni� w ci�gu 7 dni od wyst�pienia wspomnianych 

okoliczno�ci. 

3. W przypadku braku zawiadomienia w powy�szym terminie Strona 

znajduj�ca si� pod działaniem „siły wy�szej” nie b�dzie mogła 

powoływa� si� na jej wyst�pienie. 

 

IX. POSTANOWIENIA KO�COWE: 
 

1. Niniejsze OWUS oraz wszelkie stosunki prawne zwi�zane z 
Umow�, s� zawarte w oparciu o prawo Rzeczpospolitej Polskiej, 

przy czym Sprzedaj�cy ma prawo do natychmiastowej  zmiany 

OWUS w przypadku zmiany przepisów obowi�zuj�cego prawa 

2. W sprawach nie uregulowanych Umow� maj� zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 

1964 r. Nr 16, poz. 93, z pó�niejszymi zmianami), a Spory 
wynikaj�ce z Umowy b�d� rozstrzygane przez S�d wła�ciwy dla 

siedziby Sprzedaj�cego,  


