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OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ORAZ PŁATNOŚCI ALU-SV PL Sp. z o.o. 

 
W odniesieniu do wszystkich naszych ofert oraz dostaw obowiązują następujące 

„Ogólne warunki dostaw oraz płatności ALU-SV PL Sp. z o.o.” 
 
1. Oferty 

Wszystkie nasze oferty są dla nas niezobowiązujące, 
chyba, że w niniejszych warunkach podano inaczej. 

 
2. Zawarcie umowy 

Umowa kupna/sprzedaży jest zawierana jedynie w 
wyniku pisemnego potwierdzenie zamówienia przez 
sprzedawcę, w sposób określony w niniejszych 
warunkach ogólnych. Specyficzne warunki nabywcy oraz 
odrębne ustalenia ustne wymagają pisemnego 
potwierdzenia sprzedawcy.  

 
3. Ryzyko szkody na towarze 

Każde ryzyko wystąpienia szkody na towarze, czyli 
ryzyko jego zagubienia, zniszczenia, uszkodzenia lub 
pozbawienia wartości bez względu na przyczynę, która 
spowodowała daną szkodę, przechodzi na nabywcę 
najpóźniej wtedy, kiedy towar opuści magazyn 
sprzedawcy, lub kiedy towar na podstawie umowy jest 
przekazany nabywcy do dyspozycji, za wyjątkiem 
przypadków, kiedy zostały ustalone inne warunki za 
pośrednictwem odpowiedniej klauzuli handlowej zgodnej 
z Incoterms (Międzynarodowa Izba Handlowa).  

 
4. Terminy dostaw 
a) Potwierdzony termin dostawy jest wyrażeniem 

najlepszych zamiarów sprzedawcy, nie jest jednak 
prawnie zobowiązujący. Niedotrzymanie terminu 
dostawy nie jest powodem powstania jakichkolwiek 
roszczeń nabywcy, a w szczególności roszczeń z 
tytułu braku realizacji lub opóźnienia terminu realizacji 
dostawy. Trwające ponad trzy miesiące przeszkody w 
realizacji dostawy spowodowane siłą wyższą 
uprawniają sprzedawcę do odstąpienia od umowy 
kupna/sprzedaży, przy jednoczesnym wykluczeniu 
jakichkolwiek roszczeń ze strony nabywcy. 

b) Dopuszczalne są dostawy sukcesywne (partiami). 
c) Jeśli w wyniku działania siły wyższej, lub innych 

zdarzeń i okoliczności nadzwyczajnych, na które 
sprzedawca nie ma żadnego wpływu, dojdzie do 
ograniczenia działań sprzedawcy, termin dostawy 
wydłuża się o czas trwania takiego ograniczenia. 
Nabywca musi być o takim ograniczeniu 
poinformowany. Jeśli ograniczenie takie trwa ponad 
dwa miesiące, sprzedawca jest uprawniony do 
odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Nabywca w 
takim przypadku jest uprawniony do odstąpienia od 
umowy kupna/sprzedaży, jeśli zapłaci sprzedawcy 
koszty, które powstały po stronie sprzedawcy w wyniku 
przygotowania dostawy dla nabywcy.  

d) W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy, które 
było zawinione przez sprzedawcę, nabywca ma prawo 
stosownego przedłużenia terminu dostawy towaru. W 
przypadku bezskutecznego upłynięcia tego terminu 
nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy 
kupna/sprzedaży. Jakiekolwiek inne roszczenia 
nabywcy w stosunku do sprzedawcy są wykluczone, 
jeśli nie chodzi o działanie umyślne, lub poważne 
zaniedbanie ze strony sprzedawcy. 

 
5. Ceny, forma zapłaty, termin zapłaty  

a) Sprzedawca jest uprawniony do stosownego 
zwiększenia ceny, jeśli po dniu potwierdzenia 
zamówienia dojdzie do zmiany cen materiałów 
podstawowych lub pomocniczych, wynagrodzeń lub 
płac, kosztów transportu lub podatków i opłat 
publicznych.  

b) Jeśli nabywca nie płaci uzgodnionej, co do wysokości i 
terminu zapłaty, ceny kupna, jest zobowiązany 
zapłacić sprzedawcy odsetki karne, które są naliczane 
od ustalonego dnia zapłaty aż do zupełnego 
uregulowania całej kwoty zadłużenia.  

c) W rezultacie niedotrzymania warunków płatności, 
nieuregulowania należności lub powstania 
okoliczności, które obniżają wiarygodność nabywcy, 
powstaję obowiązek natychmiastowego uregulowania 
wszystkich należności w stosunku do sprzedawcy. W 
takim przypadku sprzedawca, w razie następnej 
dostawy, jest również uprawniony do domagania się 
dokonania płatności z góry, w gotówce, lub do 
zażądania gwarancji dokonania zapłaty ceny kupna. 
Sprzedawca, w razie bezskutecznego upłynięcia 
przedłużonego terminu zapłaty, jest również 
uprawniony do odstąpienia od umowy 
kupna/sprzedaży. W wyniku tego sprzedawca nie traci 
prawa do rekompensaty poniesionych szkód.  

d) Pod pojęciem zapłaty rozumie się wpłynięcie kwoty 
odpowiadającej pełnej kwocie ceny zakupu wraz z 
ewentualnymi innymi należnościami na rachunek 
bankowy sprzedawcy, lub zapłatę tej kwoty w gotówce 
w kasie sprzedawcy. 

 
6. Zastrzeżenie prawa własności 

Prawo własności do całości dostarczonego towaru 
przechodzi na nabywcę dopiero w momencie pełnej 
zapłaty ustalonej ceny kupna za dany towar. Za moment 
zapłaty uważa się wpłynięcie kwoty odpowiadającej 
pełnej kwocie ceny zakupu wraz z ewentualnymi innymi 
należnościami na rachunek bankowy sprzedawcy, lub 
zapłatę tej kwoty w gotówce w kasie sprzedawcy. 

Zastrzeżenie prawa własności obowiązuje również w 
przypadku, kiedy nabywca rozpoczął wykorzystywanie 
dostarczonego towaru, lub już go wykorzystał, do czasu 
wywiązania się przez nabywcę ze wszystkich 
zobowiązań w stosunku do sprzedawcy. Płatność 
dokonana za pośrednictwem weksla jednak nie oznacza 
zaspokojenia roszczeń sprzedawcy oraz nie powoduje 
przeniesienia prawa własności ze sprzedawcy na 
nabywcę. Należności (ewentualnie związane z 
wykorzystywanym lub już wykorzystanym towarem) 
nabywcy wynikające z dalszej odsprzedaży 
dostarczonego towaru lub z innego tytułu prawnego 
odnoszącego się do dostarczonego towaru, nabywca już 
teraz ceduje na sprzedawcę w celu zaspokojenia 
roszczeń sprzedawcy związanych z zapłatą pełnej kwoty 
ceny zakupu przez nabywcę. 

Jeśli na podstawie prawa, pod którego jurysdykcją 
znajduje się przedmiot dostawy, nie jest możliwe 
zastrzeżenie prawa własności, ale możliwe jest 
wykorzystanie innych praw umożliwiających 
zabezpieczenie należności sprzedawcy pod kątem 
dokonania zapłaty ceny kupna za dostarczony towar, 
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sprzedawca jest uprawniony do wykorzystania 
wszystkich tego typu praw. Nabywca jest zobowiązany 
do współdziałania przy realizacji kroków, które są 
niezbędne do zabezpieczenia i realizacji zastrzeżenia 
prawa własności lub innych praw wymienionych wyżej. 

W przypadku, kiedy nabywca zwleka z zapłatą ceny 
kupna, a sprzedający przystąpi do egzekwowania prawa 
związanego z możliwością wystąpienia o zwrot 
dostarczonego towaru, wystąpi z wnioskiem o zapłatę 
ceny kupna, lub będzie domagał się innych swoich praw 
w stosunku do nabywcy, np. praw wynikających z 
udzielonych gwarancji lub cesji należności, nie stanowi 
to podstawy do odstąpienia przez nabywcę od umowy. 

 
7. Rozměrové tolerance 

Výrobky dodáváme s tolerancemi dle technické 
dokumentace. Není-li stanoveno jinak, dodáváme 
výrobky s tolerancemi dle ČSN ISO 2768. U hliníkových 
profilů řezaných dle požadavků zákazníka je tolerance 
jednotná: +0 -2mm. 

 
8. Odpowiedzialność za wady 

Nabywca jest zobowiązany do zapewnienia warunków, 
w których manipulacja towarem oraz przechowywanie 
towaru odbywa się zgodnie z instrukcjami sprzedawcy. 
Towar musi być przechowywany w oryginalnym i 
nienaruszonym opakowaniu, w miejscu, które jest 
odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą towaru, 
przed jego uszkodzeniem lub zniszczeniem, lub innym 
pogorszeniem własności dostarczonego towaru.  

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady towaru 
spowodowane niedopełnieniem powyższego obowiązku 
nabywcy. 

Nabywca jest również zobowiązany do dokonania 
oględzin dostarczonego towaru jak najszybciej po 
przejściu odpowiedzialności za szkody powstałe na 
towarze na nabywcę. 

Nabywca jest zobowiązany poinformować sprzedawcę 
o wadach w ilości dostarczonego towaru natychmiast po 
dokonaniu oględzin dostarczonego towaru. 

Pozostałe wady towaru nabywca jest zobowiązany 
zgłosić sprzedawcy natychmiast po stwierdzeniu takich 
wad w wyniku oględzin dostarczonego towaru, 
ewentualnie po tym, jak nabywca w wyniku dołożenia 
wszelkich starań miał wady stwierdzić podczas oględzin, 
które powinien przeprowadzić zgodnie z powyższym 
zapisem. 

Wady, które obejmuje gwarancja jakości, nabywca jest 
zobowiązany zgłosić sprzedawcy w okresie 
gwarancyjnym. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady, 
które obejmuje gwarancja jakości, nie powstaje, jeśli 
takie wady zostały spowodowane po wystąpieniu ryzyka 
za szkody powstałe na towarze w wyniku działań 
zewnętrznych i nie zostały spowodowane przez 
sprzedawcę lub osoby trzecie, przy pomocy których 
sprzedawca realizował swoje zobowiązania. 

Nabywca jest zobowiązany do zgłoszenia 
stwierdzonych wad sprzedawcy bądź za pośrednictwem 
listu poleconego doręczonego na adres  sprzedawcy, lub 
telefonicznie, faxem, ewentualnie pocztą elektroniczną. 

Jeśli nabywca nie dopełni swojego obowiązku 
związanego z oględzinami towaru w wyżej podanym 
terminie, lub nie zgłosi wad sprzedawcy w terminie i w 
trybie przewidzianym powyżej, wygasa prawo nabywcy 
do roszczeń za wady dostarczonego towaru w stosunku 
do sprzedawcy. 

Nabywca jest zobowiązany do umożliwienia 
sprzedawcy dokonania kontroli reklamowanego towaru 

w terminie wskazanym przez sprzedawcę. Jeśli 
nabywca nie dopełni swoich obowiązków, wygasa prawo 
nabywcy w stosunku do sprzedawcy, co do 
odpowiedzialności za wady dostarczonego towaru. 

 
9. Rękojmia za wady towaru 

Rękojmię za wady towaru regulują odpowiednie zapisy 
Kodeksu Handlowego. 

 
10. Postanowienia ogólne 
a) Jeśli sprzedawca realizuje dostawę na podstawie 

rysunków nabywcy, sprzedawca nie odpowiada za 
roszczenia osób trzecich w razie ewentualnego 
naruszenia praw autorskich.  

b) Nieważność poszczególnych postanowień niniejszych 
ogólnych warunków dostaw oraz płatności, a także 
umowy kupna/sprzedaży nie powoduje unieważnienia 
pozostałych postanowień umowy kupna/sprzedaży lub 
niniejszych ogólnych warunków dostaw oraz płatności. 

c) Miejscem realizacji wszystkich obowiązków 
wynikających z umowy kupna/sprzedaży oraz z 
niniejszych ogólnych warunków dostaw oraz płatności 
jest adres sprzedawcy.  

d) Wszystkie spory powstałe na podstawie niniejszej 
umowy oraz pozostające w związku z nią będą 
ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Powszechny 
właściwy dla siedziby sprzedawcy. 

e) Stosunki prawne powstałe na mocy umowy 
kupna/sprzedaży oraz na podstawie niniejszych 
ogólnych warunków dostaw oraz płatności kierują się 
porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej. 


