
Ogólne warunki zakupu (OWZ) 

Polimarky Sp. z o.o. Sp. K. 
 

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Surowców (OWZ) mają 
pierwszeństwo przed wszystkimi warunkami sprzedaży lub dostaw, stosowanymi przez 
Sprzedawcę, na co Sprzedawca niniejszym wyraża zgodę. 

OWZ mają zastosowanie do dostaw i świadczeń Sprzedającego wykonywanych w oparciu m.in. 
o jednorazowe zamówienie lub zlecenie; porozumienia ramowe, długoterminowe umowy 
dostawy/zlecenia; oferty Sprzedawcy, chyba że co innego wynika z umów zawartych pomiędzy 
Kupującym a Sprzedawcą.  

 

Definicje: 

1. „Kupujący” – oznacza Polimarky Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Bieszczadzka 
10A, 35-082 Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w 
Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000531322, numer NIP: 
8133680156, kapitał zakładowy: 24 364 000 zł, numer BDO 000014488. 

2. „Sprzedawca” – podmiot, z którym Kupujący zawarł Umowę tj., osoba fizyczna, osoba 
prawna, lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej, do którego skierowane jest 
zamówienie. 

3. „Spedycja” – przewóz i dostawa towarów wykonywane przez przedsiębiorstwo przewozowe. 
4. „Zamówienie” -  zamówienie Kupującego na Towar, do którego OWZ są załączone.  
5. Oferta Sprzedawcy – modyfikacja warunków Zamówienia dokonana przez Sprzedawcę. 
6. „Umowa” - zawarta pomiędzy Sprzedawca a Kupującym, wraz z załącznikami oraz OWZ, której 

przedmiotem jest realizacja Zamówienia.  
7. "Towar" - dobra materialne (w tym konieczne wyposażenie, materiały dodatkowe, surowce, 

wyroby handlowe, dokumentacja i in.), których sprzedaż i dostarczenie stanowi przedmiot 
Umowy. 

8. „Surowiec” – materiał stosowany do procesu produkcji tworzyw sztucznych. 
9. Odbiorca – klient Kupującego 
10. Dostawa specjalna – realizacja Zamówienia przy wykorzystaniu szybszych (niestosowanych 

standardowo) sposobów transportu, dokonywana w celu dotrzymania ustalonego terminu 
dostawy, który nie zostałby dotrzymany w wypadku użycia pierwotnie uzgodnionych 
sposobów transportu, generująca dodatkowe koszty, które ponosi Sprzedawca. Dostawę 
specjalną organizuje Sprzedawca lub Kupujący. 

11. Zakup interwencyjny – zakup Towarów lub Surowców u osoby trzeciej w ilości i jakości 
zamówionej u Sprzedawcy, w sytuacji gdy Sprzedawca nie może wykonać Zamówienia (także 
wykonać Zamówienia w terminie), dokonywany przez Kupującego na koszt Sprzedawcy 
(Sprzedawca natomiast obciąża kupującego kosztami zgodnie z Zamówieniem) 

 

Wiążące dla Kupującego są wyłącznie Zamówienia sporządzone w formie pisemnej (plik w 
formacie .pdf przesyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej). Podpis Kupującego na 
zamówieniu nie jest wymagany. Zamówienia przekazana drogą -mailową, w rozumieniu 
niniejszych OWZ, stanowią Zamówienia w formie pisemnej. 
Sprzedawca, przyjmując Zamówienie do realizacji potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszych 
OWZ i je akceptuje.  
Ilekroć w niniejszych OWZ jest mowa o formie pisemnej rozumie się przez to także 
korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
Ilekroć w niniejszych OWZ jest mowa o Towarach, rozumie się przez to (o ile właściwe) także 
Surowce. 
 

1. Składanie Zamówień 
 

1. Sprzedawca i Kupujący mogą zawrzeć Umowę w dowolnym trybie, w tym poprzez akceptacje 
przez Sprzedawcę przesłanego przez Kupującego Zamówienia. Oświadczenie Sprzedawcy o 
przyjęciu Zamówienia może być złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Zamówienia składane przez Kupującego i niestanowiące przyjęcia Oferty Sprzedawcy, 
wymagają pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę w terminie 2 dni roboczych realizacji 
Zamówienia. Brak potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę w tym terminie oznacza, że 
akceptuje on wszystkie warunki Zamówienia. Jeżeli Sprzedawca nie akceptuje Zamówienia 
bądź chce zmodyfikować jego warunki ma obowiązek zgłosić to Kupującemu pisemnie w 
terminie określonym w zdaniu pierwszym.  

3. Sprzedawca będzie informować niezwłocznie Kupującego o jakiejkolwiek sytuacji mogącej 
mieć wpływ na terminowość dostawy Towaru. Powyższa informacja nie zwalnia Sprzedawcy 
ze zobowiązań określonych w Umowie. 

4. Najpóźniej dzień przed ustaloną datą wysyłki Towaru, Sprzedawca prześle Kupującemu awizo 
wysyłkowe, podając następujące dane: numer Umowy (Zamówienia), sposób i spodziewaną 
datę wysyłki, specyfikację wysyłkową wraz z liczbą, wagą i zawartością opakowań oraz ze 
wszelkimi instrukcjami niezbędnymi dla prawidłowego transportu oraz rozładunku Towaru. 

5. Wraz z Towarem, Sprzedawca  dostarczy Kupującemu  następujące dokumenty (niezależnie 
od dokumentów do celów rozliczeń miedzy Stronami, wysłanych przez Sprzedawcę pocztą): 
specyfikację wysyłkową - dokument WZ (tj. wraz z liczbą, wagą, i zawartością poszczególnych 
opakowań), kompletną dokumentacją techniczną – certyfikat jakości, MSDS, ROHS, Reach 
oraz TDS. 

6. Data dostawy jest rozumiana, jako data przekazania Towaru Kupującemu w miejscu 
określonym w Umowie i potwierdzenia tego faktu przez Kupującego dokumentem 
potwierdzającym faktyczne wydanie Towaru. 

7. Zmiana terminu dostawy uzgodnionego w Umowie wymaga dla swej ważności pisemnej 
zgody Kupującego. Dostawy częściowe, o ile nie postanowiono inaczej w Umowie, wymagają 
pisemnej zgody Kupującego. W przypadku dostaw częściowych, jeśli inaczej nie postanowiono 
w Umowie, za datę dostawy uznaje się datę dostawy ostatniej partii Towarów. 

8. Towaru nie uważa się  za dostarczony, jeśli wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji 
wysyłki, jak również wymagana dokumentacja (WZ) i certyfikaty jakości nie zostały 
dostarczone do Kupującego w taki sposób, aby mógł się zapoznać z ich treścią. 

9. O ile z Zamówienia nie wynika inaczej, w przypadku Towaru importowanego, Sprzedawca 
odpowiada za dopuszczenie Towaru do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. O ile z Zamówienia nie wynika inaczej, w przypadku dostawy 
Towaru z obszaru Unii Europejskiej, Sprzedawca zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich 
wymogów wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie 
INTRASTAT oraz VAT i podatku akcyzowego. 

10. Sprzedawcę ma obowiązek archiwizacji dokumentacji produkcyjnej, raportów jakościowych i 
historii transakcji do lat 15 od daty produkcji danej partii Surowca bądź Towaru. 

11. W przypadku gdy projekt/produkt/zamówienie Odbiorcy będzie miało status reklamacyjny, 
niezbędne będzie udokumentowanie i zapewnienie jakości sprzedanego Surowca lub Towaru 
w ciągu 2 dni roboczych. 

12. Kupujący może anulować zamówienie i wezwać Sprzedawcę do zaprzestania realizacji 
Zamówienia lub wstrzymania wysyłki Towarów poprzez pisemne zawiadomienie Sprzedawcy 
na 7 dni przed wyznaczonym terminem dostawy bez skutków finansowych dla Kupującego 
lub w krótszym terminie, jeżeli w celu realizacji Zamówienia Sprzedający nie poniósł 
dodatkowych kosztów. Przez dodatkowe koszty należy rozumieć koszty inne niż zwyczajowo 
ponoszone przez Sprzedającego dla realizacji zamówień lub jeżeli przedmiot Zamówienia był 
dostępny u Sprzedawcy w chwili złożenia zamówienia.  

13. OWZ nie wyłączają prawa Kupującego do unieważnienia całego Zamówienia lub jego części, 
jeśli Sprzedawca nie przestrzega wymagań Kupującego oraz działa niezgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 

14. Wszelkie zmiany w zamówionym Towarze dotyczące ceny, materiału lub daty dostawy mogą 
być wprowadzone przez Sprzedawcę wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej lub drogą 
mailową zgody Kupującego. 

15. Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedawcę lub złożenie Oferty przez Sprzedawcę jest 
jednoznaczne ze złożeniem przez Sprzedawcę oświadczenia, że:  

 akceptuje niniejsze OWZ, dokona dostawy w oparciu o OWZ i nie uważa wskazanych w 
nich kar umownych za rażąco wygórowane; 

 Towary spełniają wszelkie znane mu lub przekazane przez Kupującego wymagania oraz 
wszelkie normy wynikające ze standardów oraz z przepisów prawa obowiązujących w 
Polsce; 

 gwarantuje, że wszystkie podane w dokumentach technicznych dane odnoszą się do 
dostarczanych przez Sprzedawcę Towarów. 

 

     2. Prawa własności intelektualnej związane z Towarami 

1. Sprzedawca gwarantuje, że użycie przez Kupującego dostarczonych mu Towarów nie narusza 
praw ochronnych przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw własności 
przemysłowej oraz praw autorskich. Sprzedawca zobowiązany jest zwolnić         Kupującego 
oraz Odbiorców od ewentualnych roszczeń osób trzecich w tym zakresie oraz zobowiązuje 
się do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu.  

2. Strony zobowiązują się informować wzajemnie niezwłocznie o znanych im okolicznościach 
powodujących ryzyko naruszenia praw własności przemysłowej lub praw autorskich osób 
trzecich oraz podjąć wspólne działania celem odparcia ewentualnych roszczeń osób trzecich. 

3. Sprzedawca oświadcza, ze z momentem wydania Towaru, przenosi na Kupującego 
wszelkie majątkowe prawa autorskie do Towaru, na następujących polach eksploatacji: 
a) obrót Towarem – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, itp.; 
b) rozpowszechnianie Surowca lub Towaru – publiczne wystawianie, udostępnianie, 

itp.; 
4. Sprzedawca przenosi na Kupującego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 
5. Sprzedawca nie jest uprawniony do wykorzystywania firmy oraz znaku towarowego 

Kupującego dla własnych potrzeb, w szczególności w materiałach reklamowych lub 
promocyjnych oraz na stronach internetowych itp., chyba że zostanie do tego 
upoważniony na piśmie przez Kupującego. 

 

3. Poufność 

1. Sprzedawca zobowiązuje się, w okresie współpracy jak i bezterminowo po jej ustaniu, 
zachować w tajemnicy wszelkie dokumenty i informacje udostępnione mu przez 
Kupującego w związku z nawiązaniem wzajemnych stosunków handlowych oraz 
wykonaniem Umowy, a stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa Kupującego. Przez 
tajemnice przedsiębiorstwa Kupującego rozumie się w szczególności wszelkie 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje handlowe, techniczne i technologiczne 
(w tym rysunki, modele, szablony, wzory), organizacyjne, itp. W szczególności należą do 
nich informacje prawnie chronione w rozumieniu ustaw: 
 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 
 z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  

2. O powyższym obowiązku Sprzedawca zobowiązuje się pouczyć swoich pracowników, 
osoby współpracujące z nim oraz podwykonawców. Sprzedawca zobowiązany jest 
nałożyć wyżej wskazany obowiązek na wszystkie osoby, którymi posługuje się przy 
wykonaniu Zamówienia. 

3. Wszelkie dokumenty i załączniki dostarczone przez Kupującego, takie jak próbki, 
wskazania zastosowania itp., jak i inne dostarczane Sprzedawcy informacje nie mogą być 
publikowane, przekazywane osobom trzecim, chyba, że służy to wypełnieniu warunków 
Umowy.  

4. Wszelkie dane techniczne, konstrukcyjne, technologiczne, plany i projekty wyrobów 
przekazane Sprzedawcy przez Kupującego w celu wykonania Zamówienia Sprzedawca 
może wykorzystywać tylko i wyłącznie w tym celu i nie ma prawa udostępniać ich, 
publikować ani przekazywać bez zgody Kupującego jakiemukolwiek innemu podmiotowi. 
Sprzedawca  ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie powyższych zobowiązań. 

5. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z zobowiązań zachowania poufności, 
Kupujący zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 3% od obrotu 
z ostatnich 12 miesięcy ze Sprzedawcą za każdy przypadek naruszenia zobowiązań. 
Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6. W razie niedotrzymania wyżej wymienionych zobowiązań, Kupujący zastrzega sobie 
prawo do rozwiązania Umowy (jak również wszelkich Umów ze Sprzedawcą) bez 
wypowiedzenia. 

 

4. Dopuszczalność podwykonawstwa 

1. Sprzedawca nie może przenosić żadnych praw i obowiązków wynikających z przyjęcia 
złożonego przez Kupującego Zamówienia na osoby trzecie, bez pisemnej zgody 
Kupującego. 

2. W  przypadku  wyrażenia  pisemnej  zgody przez Kupującego na działanie osób trzecich, 
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania tych osób jak za 
własne działania lub zaniechania. 

 

5. Kontrola jakości  

1. Sprzedawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków technicznych, jakościowych i 
bezpieczeństwa zgodnych z wymogami Kupującego lub – w przypadkach gdy Kupujący 
nie określił wymaganych warunków –zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w 
Unii Europejskiej. 

2. Kupujący prowadzi we własnym zakresie analizy jakości otrzymanego Towaru, pod kątem 
jego zgodności z Zamówieniem i uzgodnioną specyfikacją jakościową. Jeżeli wynik analizy 
Towaru dokonanej przez Kupującego wykaże niezgodności cech Towaru z zamówieniem 
lub uzgodnioną  specyfikacją jakościową, Kupujący zgłosi  Sprzedawcy  reklamację  w 
formie pisemnej w ciągu 12 miesięcy od daty dostawy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W sytuacji gdy Towary dostarczone przez Sprzedawcę wykorzystywane będą przez 
Kupującego do realizacji umów zawartych z Odbiorcami, termin zgłoszenia reklamacji 
ulega przedłużeniu do dnia zakończenia realizacji tych umów (umowne wydłużenie 
rękojmi). 

4. W przypadku, gdy Towary dostarczone przez Sprzedawcę nie będą spełniały warunków 
jakościowych wynikających z przesłanej dokumentacji technicznej, Kupujący zastrzega 
sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania realizacji Umowy i obciążenia 
Sprzedawcy wszystkimi powstałymi kosztami wynikającymi z nieprawidłowych działań 
Sprzedającego. 

5. Sprzedawca obowiązany jest ustosunkować się do treści reklamacji w formie pisemnej w 
terminie 2 dni od jej otrzymania. Brak odpowiedzi będzie równoznaczny z uznaniem 
reklamacji. 

6. W braku porozumienia stron co do zasadności reklamacji jakościowej będzie ona 
rozstrzygana przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego, według prawa 
polskiego.  

 

6. Sposób dostawy 

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za kompletność zawartości dostawy Towaru zgodnie z 
Zamówieniem. Sprzedawca zobowiązuje się ponieść wszystkie koszty wynikające z 
Dostawy specjalnej brakujących lub niezgodnych Towarów. 

2. Kupujący dokonuje weryfikacji dostawy pod względem ilości i formy dostarczonych 
Towarów. W przypadku wykrycia niezgodności, gdy zostały one przez Sprzedawcę lub 
Spedycję podstępnie zatajone, zostaje spisany protokół niezgodności. 

3. Sprzedawca zobowiązany jest dołączyć do każdej dostawy certyfikat jakości oraz 
dokument potwierdzający dostarczenie towaru (specyfikacja/list przewozowy (CMR) lub 
dokument - WZ).  

4. W przypadku importu Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu oryginalne 
dokumenty niezbędne do odpraw  celnych, jak również inne dokumenty, jeżeli są 
wymagane w związku z importem towarów, a zgodnie z Zamówieniem za dopuszczenie 
Towarów do obrotu odpowiada Kupujący. 

5. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania aktualnych specyfikacji jakościowych i Kart 
Charakterystyki (SDS/TDS) towarów nabywanych przez Kupującego w przypadku 
pierwszej dostawy oraz każdorazowo, jeżeli Sprzedawca dokona jakiejkolwiek zmiany w 
tych dokumentach. 

 

 

7. Terminy dostawy, skutki opóźnień dostawy  
 

1. Sprzedawca przyjmuje do wiadomości, że wykonanie dostawy w uzgodnionym terminie, 
jak również odpowiednia jakość dostarczanych Towarów mają dla Kupującego znaczenie 
zasadnicze i strategiczne. Niedotrzymanie powyższych warunków może skutkować 
odpowiedzialnością odszkodowawczą Kupującego wobec Odbiorców. Uzgodnione 
terminy dostawy są wiążące. 

2. Jeżeli termin dostawy Towaru (w rozumieniu warunków INCOTERMS) nie został 
sprecyzowany w Zamówieniu, Sprzedawca zobowiązuje się realizować wysyłkę na 
pisemne wezwanie Kupującego. Wszelkie dostawy, w tym w szczególności dostawy 
częściowe, w ilościach lub jakości innych niż określone w Zamówieniu uważa się za 
niezgodne z Umową. 

3. W przypadku opóźnienia w dostawie Towarów z przyczyn innych niż Siła Wyższa, 
Sprzedawca będzie zobowiązany zapłacić Kupującemu kary umowne w wysokości 720 
PLN za każdy dzień opóźnienia.  Dostawca zostanie obciążony wszelkimi kosztami 
wynikającymi z opóźnień dostaw do Odbiorcy (w tym naliczonymi Kupującemu karami 
umownymi przez Odbiorcę) . Kupujący będzie uprawniony do dochodzenia naprawienia 
szkody przewyższającej karę umowną na zasadach ogólnych. 

4. Powyższe kary umowne mogą być dochodzone niezależnie od dochodzenia innych kar 
umownych czy odszkodowań określonych w Umowie, wynikających z niedotrzymania 
przez Sprzedawcę gwarantowanych parametrów technologicznych oraz innych szkód 
spowodowanych przez Sprzedawcę. Żądanie kar umownych nie wyklucza prawa 
Kupującego do dokonania Zakupu interwencyjnego.  

5. W przypadku niezrealizowania lub braku możliwości zrealizowania Umowy przez 
Sprzedawcę w uzgodnionym terminie, Kupujący ma prawo do: 
a) rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia 

b) dokonania Zakupu interwencyjnego i obciążenia Sprzedawcy jego kosztami .  
6. Zakup interwencyjny będzie realizowany, o ile przedmiotem świadczenia będzie zakup 

określonych rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. W takim przypadku Kupujący zawrze 
odpowiednią umowę z wybraną przez siebie osobą trzecią. Sprzedawca niniejszym 
zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za wykonanie ww. świadczenia osobie trzeciej 
(kupno na koszt dłużnika). Sprzedawca będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia 
należnego za wykonanie ww. świadczenia, na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
osobę trzecią Kupującego. 

7. Niezależnie od długości okresu opóźnienia w dostawie, Kupujący uprawniony jest ponadto 
do żądania naprawienia przez Sprzedawcę szkody poniesionej przez Kupującego w 
związku z przerwaniem procesu produkcyjnego, w tym także szkody polegającej na 
utraconym zysku, jak również szkody poniesionej przez Kupującego polegającej na 
konieczności zapłaty przez Kupującego kar umownych lub odszkodowań w stosunku do 
Odbiorców, z powodu opóźnienia lub z tytułu nienależytego wykonania umów lub ich 
niewykonania. 

 
 

8. Cena i warunki płatności 
 

1. Cena za Towar zawiera koszt opakowania i transportu do miejsca dostawy o ile nie 
zaznaczono inaczej. Płatność za dostarczony Towar następować będzie na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury. Faktura musi odwoływać się do numeru zamówienia i 
zawierać wszystkie elementy określone przepisami prawa. Płatność następować będzie 
zgodnie z terminem płatności wskazanym na Zamówieniu. 

2. W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentów dostawy Kupujący ma prawo 
wstrzymać płatność faktury do czasu uzupełnienia brakującej dokumentacji. Datę 
dokonania płatności należy rozumieć, jako datę obciążenia bankowego rachunku 
Kupującego. jeśli dostawa Towaru nie zostanie zrealizowana w całości, Kupujący będzie 
uprawniony do wstrzymania dokonania płatności i przedłużenia terminu płatności do 
wykonania przez Sprzedawcę przedmiotu Umowy w całości.  

3. O ile z Umowy nie wynika inaczej, w przypadku transakcji z podmiotem krajowym, gdy 
kwota wynagrodzenia zostanie określona Zamówieniem w walucie obcej, będzie ona 
podlegała przeliczeniu na PLN w oparciu o średni kurs tej waluty ogłoszony przez 
Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT. 

4. Bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego Sprzedawca nie może cedować swoich 
wierzytelności wobec Kupującego na osoby trzecie lub zezwalać na przejmowanie takich 
wierzytelności przez osoby trzecie.  

 

9. Gwarancja/rękojmia na kupowane towary 
 

1. Sprzedawca gwarantuje, że Towar dostarczony w ramach realizacji Umowy będzie 
zgodny ze specyfikacją i wszelkimi innymi wymogami Umowy, jeśli w dokumentacji 
technicznej nie jest zawarty termin ważności Towaru uznaje się, iż obowiązuje gwarancja 
dożywotnia. Sprzedawca gwarantuje, że Towar będzie nowy, nieużywany, wymaganej 
jakości, odpowiedni i nadający się do jego przewidywanego w Umowie zastosowania, 
właściwie wyprodukowany, wykonany odpowiednio i z właściwego surowca, wolny od 
wad i usterek, oraz że spełni wymagania technologiczne określone w Umowie. 

2. W przypadku stwierdzenia wad, Kupujący w pierwszej kolejności wzywa Sprzedawcę do 
odbioru wadliwych Towarów i dostarczenia Towarów wolnych od wad na własny koszt, 
w terminie wskazanym przez Kupującego. 

3. W przypadku niedostarczenia Towarów wolnych od wad w terminie wskazanym przez 
Kupującego, Kupujący uprawniony jest do: 
a) odstąpienia od Umowy w całości lub w części, 
b) dokonania Zakupu interwencyjnego, 
c) żądania obniżenia ceny Towarów. 

4. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wszelkie wady dostarczanych przez 
siebie Towarów, także wówczas gdy wada towaru zostanie ujawniona w czasie lub po 
dokonaniu przetworzenia Towaru przez Kupującego lub jego kontrahenta.  

5. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Kupującemu przez 
osoby, którymi Sprzedawca posługuje się przy wykonaniu Umowy. 

6. Na żądanie Kupującego Sprzedawca udzieli mu pisemnej gwarancji jakości. 
7. W każdym przypadku wystąpienia wad, Kupujący może żądać naprawienia szkody i 

pokrycia straty poniesionej w związku z niewłaściwym wykonaniem Umowy przez 
Sprzedawcę, w szczególności w razie opóźnienia się Kupującego z tego powodu z 
wykonaniem własnych zobowiązań w stosunku do Odbiorców. Odpowiedzialność ta jest 
niezależna od winy Sprzedawcy i opiera się o zasadę ryzyka (umowne rozszerzenie 
odpowiedzialności sprzedawcy). 

8. Wszelkie koszty postępowania reklamacyjnego, w szczególności koszty transportu, 
koszty opakowań, produkcyjne, koszty materiałowe oraz koszty pracy ponosi 
Sprzedawca. 

9. Sprzedawca gwarantuje, że użytkowanie dostarczonych przez niego Towarów nie 
stanowi naruszenia patentu, znaku towarowego, zastrzeżonego wzoru użytkowego, 
symbolu polskiego lub zagranicznego lub innych praw wynikających z własności 
przemysłowej i intelektualnej, a ponadto zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód 
wyrządzonych Kupującemu wskutek naruszenia tych praw. Sprzedawca zobowiązuje się 
do przestrzegania wszystkich praw dotyczących własności przemysłowej i intelektualnej 
Kupującego. 

10. Postanowienia powyższe nie ograniczają w żadnym stopniu uprawnień Kupującego 
wynikających z rękojmi.  

 

10. Ubezpieczenie  
 

1. Sprzedawca zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w minimalnej wysokości 1 000 000 PLN (jeden milion PLN). 

2. Sprzedawca przedłoży Kupującemu kopie polisy ubezpieczeniowej w terminie 21 dni od 
dnia złożenia pierwszego Zamówienia przez Kupującego lub przyjęcia Oferty Sprzedawcy. 
Sprzedawca zobowiązany jest do przedłożenia nowej polisy ubezpieczeniowej w terminie 
3 dni przed upływem ważności starej polisy ubezpieczeniowej. 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Sprzedawcy powinno obejmować ochroną 
także szkody wyrządzone przez jego pełnomocników, przedstawicieli handlowych oraz 
osoby utrzymujące w imieniu Sprzedawcy kontakty handlowo biznesowe z Kupującym 
oraz jego podwykonawców (o ile podwykonawca nie posiada ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności). 

 

11. Siła Wyższa  

1. Strony nie będą ponosiły skutków częściowego lub całkowitego niewykonania swoich 
zobowiązań wynikających z Umowy, które będą spowodowane działaniem Siły Wyższej. 
Za Siłę Wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy, ani im zapobiec i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, w 
szczególności: wojna, zamieszki wewnętrzne, akty terroru, powódź, pożar, trzęsienie 
ziemi i inne klęski żywiołowe. 

2. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu 
działania Siły Wyższej, zobowiązana będzie do: niezwłocznego powiadomienia drugiej 
Strony o tym fakcie, nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia takiego zdarzenia; 
przedstawienia na powyższe wiarygodnych dowodów.  

3. Gdy działanie Siły Wyższej ustanie, druga ze Stron powinna zostać powiadomiona o tym 
fakcie niezwłocznie. Niedopełnienie powyższego wymogu powoduje utratę prawa do 
powoływania się na zaistnienie Siły Wyższej. 

 

12. Postanowienia końcowe  

1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, stosuje się OWZ w aktualnie obowiązującej wersji. Aktualna 
wersja Ogólnych Warunków dostępna będzie w każdym czasie w wersji elektronicznej pod 
adresem www.polimarky.pl  

2. Ogólne Warunki Zakupu Polimarky Sp. z o.o. Sp. K. obowiązują od dnia 01.08.2015r. 
3. Wszelkie spory wynikające z Umowy, związane w szczególności z jej zawarciem, 

naruszeniem, wygaśnięciem, rozwiązaniem i unieważnieniem, będą rozstrzygane przez 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego, według prawa polskiego. 

4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, wszystkie warunki, 
zmiany i uzupełnienia do Umowy będą ważne jedynie po ich potwierdzeniu na piśmie przez 
obydwie Strony, pod rygorem nieważności. 

5. Warunki INCOTERMS umieszczone na Zamówieniu zawsze odnoszą się do obowiązującej 
wersji INCOTERMS w dacie złożenia Zamówienia. 


