PODĄśĄJ WŁAŚCIWĄ DROGĄ
Ogólne Warunki Sprzedaży
OMS Sp. z o.o. dla sprzedaży towarów

Preambuła
OMS Polska Sp. z o.o. we wszystkich swoich
działaniach, wyznaje zasadę prawidłowej i należytej
realizacji wszystkich zawartych umów i oczekuje
takiego samego podejścia od swoich partnerów.
Uczciwe
wzajemne
stosunki
gospodarcze,
zadowolenie z zawartych transakcji jest najwyższym
priorytem dla tego przedsiębiorstwa..
Warunki sprzedaży towarów
OMS Polska Sp. z o.o.

określony w ofercie, zgodnie z zamówieniem
nabywcy, towar będzie odpowiednio oznakowanych
oraz będzie posiadał dokumenty towarzyszące.
2.2.Wzory opraw są prezentowane wyłącznie do
pokazywania klasy, rozmiar lub kolor towarów.
Jakikolwiek
rozmiary,
ciężar
lub
obróbka
powierzchniowa towarów są jedynie przybliżone i
mogą się różnić.
Katalogi, broszury i cenniki
określone są dla ogólnych poglądów i nie stanowią
części Umowy Zakupu.
2.3. Jeżeli Sprzedający przygotowuje, na życzenie
Kupującego, specjalnie zaprojektowane oprawy lub
plany, muszą one zostać ostatecznie zatwierdzone
przez Nabywcę przed dostawa pod względem
prawidłowości rozwiązań.

Artykuł I.
Przepisy początkowe
Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży OMS Polska
Sp. z o.o., regulują kwestie prawne pomiędzy OMS
Polska Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul.
Marywilska 38 03-228 Warszawa, zarejestrowaną w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000040685, REGON 017363726,
NIP 5252218304 zwanym dalej "Sprzedającym i jego
klientami (zwanymi dalej "Nabywcą") oraz łącznie ze
Sprzedającym jako "Strony" w sprzedaży towarów w
ramach umowy kupna-sprzedaży z niniejszymi OWS,
które stanowią integralną część Umów Zakupu w
sposób opisany powyżej w art. 2.6 OWS (umowy
częściowego zakupu będą dalej zwane "umowami
częściowymi") zwane "umowami kupna". Niniejsze
przepisy zawarte w OWS będą miały pierwszeństwo
zastosowania we wszelkich umowach kupna,
ramowych umowach kupna o ile nie postanowiono
inaczej. Wszelkie postanowienia będą miały moc
wiążącą tylko w przypadku pisemnej formy. Wszelkie
słowa pisane wielkimi literami mają znaczenie w
niniejszych OWS, o ile nie zostały one określone w
Umowie Ramowej Zakupu inaczej.
Artykuł II.
Przedmiot zakupu
2.1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć,
zgodnie z jego działalnością handlową asortyment
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Nabywca jest odpowiedzialny za uzyskanie zgód,
jeżeli jest to wymagane, do montażu towarów.
2.4. Umowa kupna-sprzedaży jest zawierana na
podstawie zamówienia Nabywcy oraz Akceptacji
Sprzedającego, o której mowa w art. 2.6 OWS.
2.5 Nabywca zobowiązuje się do wysłania
zamówienia do Sprzedawcy w formie e-maila, faks
lub za pomocą innej formy elektronicznej wymiany
danych, które zawiera nazwę towaru, miejsce
dostawy, wymaganą ilość, uzgodnioną Cenę
Zakupu, oraz sposób dostawy i transportu.
2.6.Na
podstawie
prawidłowo
wypełnionego
zamówienia Kupującego, Sprzedający dokona
kontroli.
Podczas kontroli (zatwierdzenia)
zamówienia (akceptując) Sprzedający potwierdzi
Nabywcy rodzaj, cenę zakupu i ilość towarów
Nabywca zobowiązuje się do dostarczenia a
Nabywca do odbioru. Po dostarczeniu Kupującemu
akceptacji Sprzedającego, Umowa kupna-sprzedaży
jest zawierana pomiędzy Stronami. Akceptacja
zamówienia będzie wysłana do Nabywcy drogą
mailową lub w innej pisemnej formie. Przepis ten nie
jest wiążący dla Sprzedającego w przypadku, gdy
producent kończy, lub zakończył produkcję danych
towary lub wprowadza na rynek nowe wersje
towarów. Nabywca może zmienić lub anulować
przyjęte zamówienie tylko w ciągu 24 godzin od
przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
2.7
Nabywcaustanowieni
przedstawiciele
zobowiązują się do wykupienia towarów we własnym
imieniu i do zapłaty za dostarczone towary
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uzgodnionych cen w uzgodnionym terminie. Jeżeli
Nabywca upoważni pełnomocnika do dokonania
zakupu Materiałów, będzie zobowiązany dostarczyć
takie pisemne upoważnienie do Sprzedającego. W
przypadku braku takiego upoważnienia Sprzedający
zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy
Towaru.
2.8 O ile Sprzedający nie postanowi inaczej, produkty
będą dostarczane Ex Works (w miejscu
Sprzedającego, Incoterms 2010), w terminach
uzgodnionych przez Strony. Datę dostawy towarów
określa Sprzedawca w e-mailu.
Sprzedający
zastrzega sobie prawo do częściowych dostaw oraz
do dokonywania dostaw za pośrednictwem
podmiotów zależnych, stowarzyszonych, oddziałów
lub innych podmiotów przedsiębiorstwa należących
do tej samej grupy przedsiębiorstw, dystrybutorów,
oraz agentów.
2.9 W przypadku anulowania zlecenia (lub jego
części) przez Nabywcę po upływie 24 godzin od
potwierdzenia przez Sprzedającego, Kupujący
zapłaci karę umowną w wysokości w wysokości nie
mniejszej niż 30% potwierdzonej kwoty zamówienia
wraz z podatkiem VAT. Wysokość kary umownej
zależy od fazy realizacji zlecenia oraz od możliwości
odsprzedaży zamówionych opraw do osób trzecich.
2.10. W przypadku zmiany lub zmniejszenia liczby
zamówionych produktów, Zamawiający zapłaci na
rzecz Sprzedającego za wszelkie poniesione koszty
przez Sprzedającego, związane z realizacją całego
zamówienia aż do momentu otrzymania pisemnego
powiadomienia o zmianie lub zmniejszeniu
zamówienia.
2.11 W przypadku anulowania przez Kupującego
zamówienia na produkty specjalnie dostosowywane
do potrzeb klienta po upływie 24 godzin od ich
potwierdzenia przez Sprzedającego, Kupujący
zapłaci za szkody i koszty, które powstaną z tytułu
anulowania, do maksymalnej wysokości ceny
uzgodnionej
w
potwierdzeniu
zamówienia.
Określenie "produkt dostosowany do specjalnych
potrzeb klienta" oznacza produkt, który różni się od
produktów standardowych (określonych w katalogu
Sprzedającego) z powodu jego właściwości, sposobu
wytwarzania i zastosowania różnych komponentów
składowych i materiałów w procesie produkcji.
Artykuł III

3.1. Cena Zakupu obejmuje cenę jednostkową, która
jest ustalona w Umowie kupna.
3.2 Wszelkie podatki od wartości dodanej, cła, lub
inne podatki opłaty publiczne lub bankowe, które
zostały lub mają zostać uiszczone przez
Sprzedającego, mogą następnie być doliczone do

.

3.3 Cenę Zakupu uważa się za zapłaconą w dniu
zaksięgowanie na koncie Sprzedającego całej kwoty
pozostającej do zapłaty. Wszystkie opłaty bankowe
i koszty związane z przelewami bankowymi, w tym
wszelkie straty od różnic kursowych, jeżeli Cena
zakupu została zapłacona w walucie innej niż
uzgodniona waluta, oraz wierzytelność z tytułu
odszkodowania za straty poniesione w wyniku różnic
kursowych walut, w której Sprzedający jest
zobowiązany do wystawienia faktury, w odniesieniu
do waluty, w której która Cena Zakupu powinna była
zostać zapłacona i została zapłacona, będzie w
całości poniesione przez Kupującego. Ewentualne
różnice kursowe z tytułu zmiana kursów walutowych
oraz z tytułu różnic kursowych waluty, w której
Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia
faktury, w odniesieniu do waluta, w której Cena
Zakupu powinna była zostać zapłacona i została
zapłacona, zostaną w całości pokryte przez
Nabywcę; ewentualne dodatnie różnice kursowe z
tytułu zmiana kursów walutowych oraz z tytułu różnic
kursowych waluty, w której Sprzedający jest
zobowiązany do wystawienia faktury, w odniesieniu
do waluty, w której Cena Zakupu powinna była
zostać zapłacona i została zapłacona, oznacza zysk
dla Sprzedającego. Postanowienia punktu 3.3 tych
OWS stosuje się również do wszelkich innych
płatności, które mają być dokonane na rzecz
Sprzedającego.
3.4 Nabywca zobowiązuje się do zapłaty
zafakturowanej Ceny Nabycia jako zaliczki, chyba że
Strony uzgodniły inny termin zapadalności w Umowie
ramowej zakupu. W takim przypadku Sprzedający
prześle na adres Nabywcy fakturę zaliczkową, która
nie stanowi faktury zakupu do celów VAT. Po
dostarczeniu towaru Sprzedawca wystawi Nabywcy
fakturę końcową, która spełni wszystkie wymagania
zgodnie z ustawą o VAT.
3.5 Faktura musi zawierać wszystkie wymagane
informacje zgodnie z Obowiązującymi przepisami
prawa, a także:
- dane identyfikacyjne świadczące o tym, że jest to
faktura;
- numer seryjny faktury;
- nazwa i adres siedziby nabywcy,

Cena zakupu, faktura i warunki płatności
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- nazwa i adres siedziby statutowego miejsca
prowadzenia działalności;
- NIP i Regon obu Stron;
- numer zamówienia lub umowy wraz z ich
identyfikacją;
- datę wystawienia faktury;
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- ilość i rodzaj dostarczonych towarów;

warunków płatności określonych w art. 4 ust. 3
niniejszych warunków płatności OWS).

- termin płatności faktury;
- wartość do zapłacanie bez podatku, kwotę podatku
VAT, wartość całkowitej kwoty wymagalnej w PLN;
- logo wystawcy faktury.
3.6 W przypadku gdy umowa ramowa zakupu
przewiduje, iż Cena zakupu za towar nie zostanie
zapłacona przez Nabywcę w formie zaliczek, zapłaty
będą dokonywane według uprzednio uzgodnionych
terminów zapadalności które rozpoczną się w dniu
wydania towaru.
3.7 W przypadki jeśli istnieje trudność w identyfikacji
w odniesieniu, która faktura została zapłacona w
odniesieniu do płatności, Sprzedający zastrzega
sobie prawo do uznania płatności na rzecz
najwcześniej wymagalnej kwoty do spłaty.
3.8 Sprzedających i Kupujący są uprawnieni do
jednostronnej zmiany numeru swojego rachunku
bankowego i powiadomienia o tym drugiej Strony z
odpowiednim wyprzedzeniem, a także zwrócenia się
do drugiej strony o dokonywanie wpłat na nowy
numer rachunku bankowego. Zmiany te nie mają
wpływu na termin wymagalności faktury.
3.9 Jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą Ceny
Zakupu lub którejkolwiek z nich w części,
Sprzedający jest uprawniony do pobierania opłat od
pozostałej do zapłaty kwoty za każdy dzień zwłoki
naliczając odsetki za zwłokę w wysokości 0.1%.
Nabywca jest zobowiązany do zapłaty odsetek za
zwłokę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
wystawienia faktury zawierającej odsetki za zwłokę.
Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa
Sprzedającego do odszkodowanie za szkodę i prawa
do odstąpienia od Umowy Zakupu.
3.10 W przypadku opóźnienia Zamawiającego w
realizacji jakichkolwiek zobowiązań finansowych
zobowiązań wobec Sprzedającego, Sprzedający jest
uprawniony do:
a) niezwłocznego wstrzymania wszelkich dostaw
towarów, do dnia zapłaty całej zaległej kwoty wobec
Sprzedającego
lub
ustanowienie
takiego
zabezpieczenia na rzecz Sprzedawcy, które będzie
określone przez niego jako dopuszczalne i
wystarczające.
b) natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy
Zakupu, przy czym zawieszenie dostaw towarów nie
będzie stanowiło dla Nabywcy podstaw roszczeń
odszkodowawczych (za szkodę rzeczywistą lub
utracony zysk)
c) dostarczenia dodatkowych towarów tylko wtedy,
gdy Nabywca zapłaci z góry Ceny Zakupu za każdą
dodatkową zamówioną dostawę towarów (zmiana
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Artykuł IV.
Bezpieczeństwo
4.1 Nabywca przyjmuje do wiadomości, że bez
żadnej indywidualnej utraty zaufania handlowego,
dla Sprzedającego jest niezwykle ważne, aby
zapewnić wypłacalność każdego z jego klientów i nie
mogą go naruszać przez cały okres jego trwania
umowę kupna między stronami. Z tego powodu
Sprzedający regularnie ocenia wiarygodność
kupującego i kwotę limitu kredytowego, a także jego
stabilność finansową, w celu zminimalizowania
ryzyka wzrostu należności przeterminowanych od
Nabywcy.
4.2 Z przyczyn określonych w punkcie 4.1
Zamawiający zgadza się, że Sprzedający ma prawo
do ustalenia dla Kupującego, zgodnie z jego
regulaminem
wewnętrznym
oceny
klientów,
odpowiedniego
limitu
kredytowego
("Limit
Kredytowy").
4.3 Wysokość Limitu kredytu, o ile tak uzgodniono,
jest określona w Umowie kupna.
4.4 Sprzedający jest upoważniony do żądania od
Nabywcy,
w
każdym
czasie
w
okresie
obowiązywania umowy, umowy kupna, a nawet
przed jej wykonaniem, w celu zapewnienia
zabezpieczenia zobowiązań Nabywcy (zapłata Ceny
Nabycia oraz wszelkich dodatków do nich)
wynikające z dostaw towarów w ramach Umowy
kupna zabezpieczenia w celu zabezpieczenia jego
zobowiązań wynikających ze stosunków handlowych
ze
Sprzedającym,
o
akceptowalności
zabezpieczenia decyduje Sprzedający, preferowaną
formą zabezpieczenia jest w szczególności
gwarancja bankowa, List Gwarancyjny, lub kaucja
pieniężna na rzecz i na rachunek Sprzedającego, a
także hipoteka na nieruchomości lub inna forma
zabezpieczenia i kaucji zabezpieczenia określona na
podstawie porozumienia między Stronami.
4.5 Nabywca jest zobowiązany do dostarczenia
Sprzedawcy,
odpowiednio
wcześniej
przed
uzgodnioną datą dostawy towarów, dokumentów
potwierdzających, że dokonano płatności Ceny
Zakupu lub wszelkich dodatków do niej
zabezpieczone w sposób i w kwocie uzgodnionej
między Stronami zgodnie z art. 4.3 powyżej. Jeżeli
Nabywca nie wywiąże się z tego zobowiązania,
Sprzedający może zatrzymać, do czasu dostarczenia
wymaganych przez siebie dokumentów, dowodów na
to, że Nabywca wywiązał się z tego zobowiązania
, wszelkie dotychczas nie zrealizowane
zamówienia towarów zamówionych przez Nabywcę
w ramach zawartej Umowa Zakupu, przy czym, takie
działanie Sprzedającego nie będzie stanowiło
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naruszenia umowy kupna przez Sprzedającego lub
utraty przez Sprzedającego prawa do niezwłocznego
rozwiązania umowy kupna, zawieszenie dostaw
towarów nie stanowić będzie podstawy do
roszczenia przez Nabywcę praw do odszkodowania
za szkodę (rzeczywistą szkodę lub utracony zysk). W
w przypadku, gdy dokumenty zgodnie z niniejszym
punktem były wymagane przed wykonaniem Umowy
Zakupu, Nabywca jest zobowiązany do dostarczenia
dokumentów Sprzedającemu z odpowiednim
wyprzedzeniem przed uzgodnionym terminem
pierwszej dostawa, w przeciwnym razie Sprzedający
jest uprawniony do odmowy wykonania Umowy
kupna, a ponadto do wstrzymania pierwszej dostawy
towarów do czasu otrzymania tych dokumentów. Do
tego czasu Nabywca zapłaci wszelkie szkody i koszty
spowodowane niedostarczeniem towarów we
właściwym czasie
4.7 O ile Zamawiający nie zabezpieczy zapłaty Ceny
Zakupu w sposób i w ilości wymaganej przez
Sprzedającego w formie dodatkowej w rozsądnym
terminie
ustalonym
przez
Sprzedającego,
Sprzedający może niezwłocznie rozwiązać umowę
kupna zgodnie z Artykuł 3 ust. 10 rozporządzenia
OWS.
Sprzedający nie jest zobowiązany do
ustalenia jakichkolwiek dodatkowych terminów do
złożenia uzgodnionego zabezpieczenia.
4.8 W przypadku, gdy Sprzedający wymaga od
Nabywcy,
w
celu
zabezpieczenia
swoich
wierzytelności, które wynikają z wykonanej Umowy
Zakupu lub przed jej wykonaniem, a Zamawiający nie
jest
w
stanie
dostarczyć
wymaganego
zabezpieczenia, dalsze wykonywanie umowy kupna
przez Sprzedającego lub wykonanie Umowy Zakupu
przez Sprzedającego będzie możliwe. wyłącznie pod
warunkiem, że wszystkie płatności za towary zostaną
dokonane przed dostawą towaru do Nabywcy
(zaliczka).
Artykuł V.
Warunki dostawy
5.1 Sprzedający dostarczy Kupującemu towar
zgodnie z uzgodnionymi warunkami dostawy
(Incoterms 2010) oraz wszelkimi dokumentami, które
są związane z towarem.
5.2 O ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedający
umożliwi odbiór towaru Nabywcy po spełnieniu
zobowiązania Nabywcy, w siedzibie Sprzedawcy,
pod warunkiem dostawy Ex Works.
5.3 W przypadku uzgodnienia miejsca dostawy
określonego przez Nabywca, dostawa zostanie
zrealizowana poprzez dostarczenie towaru do
pierwszego
przewoźnika,
towarów
wyraźnie
oznaczonych jako przesyłka dla Nabywcy. W
przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami dostawy
na adres wskazany przez Nabywcę, Nabywca jest
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zobowiązany do zapewnienia dostępności miejsca
dostawy , a także podania miejsce gdzie towar może
być składowany i musi to być miejsce w którym towar
może zostać aktualnie rozładowany, w którym nie
będzie istniało żadne zagrożenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa
pracowników
Sprzedającego
(przewoźnika), oraz gdzie nie ma żadnych
ograniczeń
rozładunkowych
związanych
z
przepisami ruchu drogowego,
czy przepisami
dotyczącymi pracy z hydraulicznymi rozładowaniami
towaru, lub nie istnieją żadne inne przeszkody
uniemożliwiające dokonanie dostawy. Nabywca jest
zobowiązany
do
zapewnienia
przez
konsygnatariusza dostawy wszelkiej pomocy przy
rozładowaniu towaru w podanym miejscu. W
przypadku niezapewnienia miejsca do rozładunku
przez Nabywcę w sposób opisany powyżej
Sprzedawca (przewoźnik) nie będzie zobowiązany
do rozładowania towaru.
5.4 Nabywca lub upoważniona przez niego osoba
jest odpowiedzialna za przejęcie towarów, które są w
widoczny sposób oznaczone jako przesyłka dla
Nabywcy i są dostarczone zgodnie ze zleceniem, jest
on zobowiązany do sprawdzenia towarów i
potwierdzenia poprzez swój podpis odbioru towarów
na dowodzie dostawy. Strony uzgadniają, że
potwierdzenie dostawy towarów jest wymagane do
wypełnienia przez Nabywcę wszystkich obowiązków.
5.5 Nieodebranie towarów oznacza, w ramach
Umowy Zakupu, warunek, w którym Nabywca w
czasie trwania Umowy Zakupu, nie odbiera towaru w
uzgodnionej ilości na podstawie umowy kupna, mimo
że towar został przygotowany przez Sprzedającego
do dostawy w uzgodnionych miejscach dostawy.
Strony ustalają, że Kupujący jest odpowiedzialny za
odbiór towaru. zgodnie z przyjętym zamówieniem w
ciągu trzech dni od daty dostawy uzgodnionej w
przyjętym zamówieniu. Po upływie tego okresu
Sprzedający będzie przechowywał zamówiony towar
na okres 60 dni, na koszt Nabywcy, który zostanie
zapłacony Sprzedającemu przez Kupującego w
wysokości 7 EUR/m kw./dzień, chyba, że Strony
uzgodniły inaczej na piśmie. W przypadku, gdy
Nabywca nie przejmie towaru w dodatkowym
uzgodnionym terminie Sprzedający jest uprawniony
do sprzedaży towaru dla osób trzecich, przy czym
Nabywcy nie będą przysługiwały żadne prawa lub
roszczenia z tytułu sprzedaży na rzecz osoby
trzeciej.
5.6 Strony uzgadniają, że faktycznie dostarczona
ilość towarów oznacza ilość określoną w specyfikacji
wysyłkowej.
5.7 Do każdej przesyłki towaru Sprzedający dołącza
dowód dostawy. Taki dowód dostawy musi zostać
dwustronnie potwierdzony przez Strony sprzedaży i
odbioru
towarów
(w
przypadku
"Przesyłki
bezpośredniej" – dostawa może być potwierdzona
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przez producenta zamiast przez Sprzedającego).
Sprzedający jest uprawniony do odmowy dostawy
towaru w przypadku, gdy Nabywca nie dostarczy
Sprzedającemu oryginał listu przewozowego za
pośrednictwem osoby upoważnionej do odebrania
towar w ramach Umowy Zakupu lub potwierdzonego
zamówienia, lub kopia dowodu dostawy z
oryginalnym podpisem osoby upoważnionej do
działania w imieniu Nabywcy.
5.8 Kupujący zobowiązuje się, przy odbiorze towaru
w formie bezpośredniej, dostarczyć Sprzedającemu,
niezwłocznie po odbiorze towaru, w celu
potwierdzonej kopii (pieczęcią i podpisem) lub
oryginału listu przewozowego.
W przypadku
niespełnienia tego warunku Sprzedający jest
uprawniony niezwłocznie wstrzymać pozostałą
wysyłkę
towarów.
W
przypadku
braku
potwierdzonego listu przewozowego lub jeśli
Nabywca
nie
wypełni
swoich
zobowiązań
wynikających z tego Artykułu w określonym czasie
wówczas wydana faktura będzie stanowiła właściwy
dokument zastępujący dowód dostawy. Wówczas
moment
przejęcie
towaru
oznacza
data
opodatkowanego świadczenia widniejąca na
fakturze.
5.9. W momencie odbioru towaru przez Kupującego,
Nabywca przejmuje odpowiedzialność za ilość i
rodzaj produktu. dostarczony towar określony w
dowodzie dostawy oraz ryzyko uszkodzenia.
Artykuł VI.
Zastrzeżenie tytułu własności
6.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności
do sprzedanego towaru do chwili całkowitej zapłaty
za Cenę zakupu uzgodnioną w Umowie kupna i w
dniu
zaspokojenia
wszystkich
roszczeń
Sprzedającego wobec Kupującego wynikających dla
Sprzedającego z Umowy kupna i/lub OWS. Strony
uzgadniają wyraźnie, że w odniesieniu do artykułu
6.2. W przypadku niedotrzymania warunków
płatności przez Nabywcę, wypełniających znamiona
bankructwa Nabywcy, wypełniających warunki
restrukturyzacji, lub likwidacji Nabywcy, Nabywca nie
będzie miał żadnych praw do sprzedaży
jakichkolwiek
towarów
dostarczonych
przez
Sprzedającego, do których ten ma prawo własności.
W takiej sytuacji, Sprzedawca jest autoryzowany do
przejęcia towaru do własnej dyspozycji. Będzie to
miało wpływ na zakończenie Umowy kupna.
Jakiekolwiek koszty magazynowania, transportu,
oraz inne związane ze zwrotem poniesie Nabywca.
Artykuł VII.
Odpowiedzialność za wady oraz
Zasady dotyczące skarg
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7.1 Towary sprzedawane są zgodnie z odpowiednimi
standardami technicznymi i Sprzedający zwraca
uwagę na fakt, że towary muszą być składowane
oraz stosowane zgodnie z zalecanymi przez
producenta procedurami technologicznymi.
7.2 Reguły Reklamacji Sprzedającego zawierające
warunki i sposób reklamacji zgłoszenia reklamacji
(lub przewidzianego okresu gwarancji na towar) jest
publicznie dostępny na stronie internetowej
Sprzedającego (www.omspolska.pl).
7.3
W przypadku wady towaru, która została należycie
zgłoszona przez Nabywca na piśmie i uznana przez
Sprzedawcę za rozsądną, Nabywca może zażądać
usunięcia wady poprzez wymianę towaru na nowy
towar wolny od wad lub przez dostawę brakującej
ilości towarów lub zażądać odpowiedniego rabatu od
Ceny Kupna. Nabywca może wybrać z danych
roszczeń tylko w przypadku, gdy wybór został
przekazany Sprzedawcy w odpowiednim czasie w
protokole reklamacyjnym. W przypadku wysyłki
zastępczej i wymiany wadliwych towarów na nowe
towary wolne od wad, Nabywca jest zobowiązany do
zwrotu wadliwego towaru na adres Sprzedawcy. W
przypadku bonifikaty od Ceny Nabycia nie może ona
być zastosowana przez Nabywcę poprzez
niezapłacenie za dostawę towarów lub ich części. W
przypadku kiedy Kupujący żąda sprawdzenia jakości
towaru przez Niezależnego eksperta, wszelkie
koszty z tym związane pokrywa Nabywca. Nabywca
nie jest uprawniony do naprawiania wad towaru w
swojej lub za pośrednictwem osoby trzeciej; w takim
przypadku Nabywca traci gwarancję na towary.
7.4 Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż reklamacja
nie ma wpływu na obowiązek płatności za towar w
całkowitej wysokości i uzgodnionym terminie
Artykuł VIII.
Siła wyższa
8.1 Nie będzie to uważane za naruszenie Umowy
Zakupu, jeśli Sprzedający nie jest w stanie wywiązać
się ze swoich zobowiązań umownych z powodu
przeszkody, która wystąpiła poza jego kontrolą i która
uniemożliwia realizację zobowiązań, w przypadku
jeśli nie można racjonalnie oczekiwać od
Sprzedającego, że będzie w stanie uniknąć lub
pokonać przeszkodę w dostarczeniu, oraz że mógł
przewidzieć tę przeszkodę w momencie zaciągania
zobowiązania (w tym ale nie tylko wojna, strajk,
trzęsienie ziemi, powódź, pożar, zagrożenie
terrorystyczne, załamanie się dostaw energii,
katastrof naturalnych, przemysłu lub siły roboczej
spory, zamieszki uliczne, pożar, embargo, brak siły
roboczej, materiał, energii lub środków transportu,
które miały wpływ na Sprzedającego lub
podwykonawcę, a także wszelkie okoliczności
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wynikające z wszelkich ustaw, dyrektyw, zarządzeń
lub
działania
jakiegokolwiek
rządu
lub
upoważnionego organu itp.)
O ile Strony nie
uzgodnią na piśmie inaczej, warunki umowy będą
przedłużone o czas trwania zdarzeń siły wyższej.
8.2 W każdym przypadku Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za żadne szczególne, działania,
szkody pośrednie lub wtórne, takie jak np. utracone
korzyści, utrata kontraktu, szkoda materialna, szkoda
w
użytkowaniu,
zakup
zamiennika
lub
odpowiedzialności wobec osób trzecich.
8.3 Sprzedający będzie odpowiedzialny za wszelkie
obrażenia ciała lub szkody majątkowe (
odpowiedzialność cywilna), jedynie w przypadku
udowodnienia, że taka szkoda lub uszkodzenie
zostało spowodowana przez rażące niedbalstwo
Sprzedającego.
8.4 Żadne postępowanie sądowe nie może zostać
wszczęte przeciwko Sprzedającemu później niż w
terminie jednego roku po wystąpieniu przyczyny, ale
w żadnym wypadku nie później niż w dniu, w którym
upływa trzy lata od dostawy produktów.
Artykuł IX.
Poufność
9.1. Nabywca jest zobowiązany do zachowania
poufności wszystkich faktów, których staje się
świadomy podczas współpracy, a które przekazane
osobom trzecim mogą stać się podstawą strat
materialnych i niematerialnych dla Sprzedającego.
Jest także zobowiązany do ochrony wszystkich
informacji które wypełniają definicję tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Nabywca zobowiązuje się do ochrony,
niestosowania i nieujawniania osobom trzecim takich
informacji,
w
przeciwnym
razie
ponosi
odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione
przez Sprzedającego, wynikające z naruszenia tego
obowiązku.
9.2 Termin "poufne informacje oznaczają przede
wszystkim
wszelkie
dostarczone
informacje
informacje zapisane materialnie (ustne lub wizualne)
i/lub
ustnie
zapowiedziane
i
materialnie
zarejestrowane oraz zauważalne fakty, informacje,
daty, procesy, know-how, specjalistyczną wiedzę,
informacje
o
projekcie,
plany
działalności
gospodarczej, plany rozwoju i inne plany, procesy i
działania, prawa własności przemysłowej, szanse
rynkowe, sprawy gospodarcze, informacje o
klientach i towarach, dane wewnętrzne itp., ich kopie,
wszystkie zapisywalne nośniki zawierające lub
publikacje takich informacji, streszczenia tych
informacji, streszczenia lub ich fragmenty, w tym
tajemnicę handlową zgodnie z Ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej
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konkurencji, świadczone na rzecz Nabywcy
bezpośrednio lub pośrednio i/lub w inny sposób
nabyte przez Nabywca, łącznie z odkryciem przez
oglądanie).
9.3 Pojęcie informacji poufnych oznacza przede
wszystkim wszystko to, co nie może być ujawniane,
w interesie Sprzedającego, innym osobom
(zidentyfikowane lub nieidentyfikowane), których
ujawnienie osobom trzecim mogłoby wyrządzić
szkodę Sprzedającemu lub naruszyć jego interesy,
oraz wszystko, co można zasadnie uznać za
należącą, zgodnie z powyższym, w oparciu o
charakter takich informacji lub okoliczności ich
udzielenia w tym do informacji poufnych, a ponadto
do tego wszystkiego, co jest oznaczone przez
Sprzedającego na piśmie lub ustnie jako poufne (lub
zidentyfikowane przez wszelkie inne podobne
wyraźne znaki towarowe), w tym wszelkie informacje,
które są lub mogą być uznane za tajemnicę
handlową strony umowy bez względu na to, w jaki
sposób zainteresowany dowiedział się o tym fakcie o
nich.
9.4. Termin "zachowanie poufności" oznacza przede
wszystkim zachowanie poufności informacji ściśle
tajnych, aby nie publikować, nie ujawniać, nie
udostępniać do publicznej wiadomości osób trzecich
oraz nie dopuszczać do wykonywania takich
czynności przez osoby trzecie w stosunku do innych
osób, oraz w celu właściwej ochrony informacji
poufnych przeciwko takim działaniom lub kradzieży.
Termin "zachowanie poufności" oznacza także nie
używanie poufnych informacji dla osiągnięcia
korzyści dla siebie lub innych osób,
9.5. Odpowiednie zobowiązania Stron dotyczące
zachowania poufności nie mają zastosowania do
informacji, które:
a) były znane opinii publicznej w momencie ich
publikacji lub były powszechnie znaną opinią
publiczną,
b) były znane (poparte własną dokumentacją
korporacyjną lub jakąkolwiek inną dokumentacją)
przed ich udostępnieniem,
c) zostały opublikowane, ponieważ jest to wymagane
przez prawo, lub organ rządowy.
9.6. Każde użycie poufnych informacji Nabywcy
będą zawsze wymagały uprzedniej pisemnej zgody
Sprzedającego.
9.7. W przypadku naruszenia obowiązku lub
obowiązków określonych w niniejszym artykule OWS
przez Nabywcę, jego pracownika, lub partnera,
Nabywca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej
w wysokości 33 000 EUR (słownie: trzydzieści trzy
tysiące EUR) za każde j naruszenie zobowiązania
wynikającego z niniejszej umowy. Kara umowna jest
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wymagalna i płatna w ciągu piętnastu (15) dni
kalendarzowych
od
daty
dostarczenia
zawiadomienia o dochodzeniu kary umownej.
Nabywca bezwarunkowo oświadcza, że wysokość
kary umownej i warunki jej naliczenia w przypadku, o
którym jest mowa w niniejszym Artykule OWS, są
adekwatne do charakteru, wartości i znaczenia
danych oraz zgadza się z wysokością kary umownej
i warunkami płatności.
Artykuł X.
Zawiadomienia
10.1. O ile w umowie nie uzgodniono inaczej, każde
zawiadomienie lub inna korespondencja odnosząca
się do umowy musi być doręczona drugiej stronie w
formie pisemnej, pocztą, pocztą kurierską, faksem,
pocztą elektroniczną lub listownie, podanym osobom
na odpowiednie adresy Nabywcy lub Sprzedającego
ustanowionych jako odpowiedzialnych w Umowie
Kupna, lub inne podane adresy osób trzecich
zgodnie z tym Artykułem OWS
10.2.
Wszelkie zawiadomienia i wszelką inną
korespondencję uznaje się za doręczoną do celów
właściwej umowy kupna:
a) z dniem doręczenia zawiadomienia, jeżeli
zawiadomienie zostało doręczone osobiście lub
przesyłką kurierską, lub
b) piątego dnia roboczego następującego po dniu
wysłania zawiadomienia na adres siedziby, lub
c) w przypadku dostarczenia faksem, w momencie
wydruku wiadomości faksowej
d) w przypadku doręczenia pocztą elektroniczną, w
momencie otrzymania wiadomości o doręczeniu.
10.3. W przypadku zmiany nazwy firmy, adresu,
siedziby statutowej, rachunku bankowego lub
wszelkich innych informacji odnoszących się do
strona, która jest powiązana z odpowiednią umową
kupna, Strony są zobowiązane do poinformowania o
tym drugiej strony bez zbędnej zwłoki, w przeciwnym
razie zostanie uznane, iż świadczenia zostały
prawidłowo wykonane zgodnie z ustaleniami.
Artykuł XI.
Dane osobowe
11.1. Nabywca niniejszym udziela Sprzedającemu
wyraźnej zgody na to, że Sprzedający jest
uprawniony do przetwarzania danych osobowych
osób fizycznych, podanych przez Kupującego na
rzecz Sprzedającego, dla celów Umowy Zakupu, w w
zakresie i zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, z
późniejszymi zmianami, lub jakiejkolwiek ustawy,
która zastąpi tę ustawę w przyszłości. Sprzedawca
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jest uprawniony do delegowania prawa do
przetwarzania danych osobowych osobom trzecim,
w tym osoby trzecim mającym siedzibę statutową
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pod
warunkiem że taka osoba gwarantuje odpowiedni
poziom ochrony. Jeżeli takie dane osobowe zostały
ujawnione lub udostępnione Sprzedającemu w
dowolnym czasie w celu wykonania zobowiązań
Sprzedającego wynikających z umowy, Sprzedający
jest uprawniony do żądania od Nabywcy podania
wraz z tymi danymi, również dokumentów
zawierających zgodę udzieloną przez osoby, których
dane dotyczą do przetwarzania danych osobowych
przez Sprzedającego (w tym do przekazywania lub
tworzenia) lub w celu udowodnienia spełnienia
warunków pozwalających na przetwarzanie takich
danych osobowych (w tym dostarczanie lub
udostępnianie), nawet bez zgody kupującego, osoby,
których dane dotyczą. Pozostaje to bez uszczerbku
dla odpowiedzialności Nabywcy za wszelkie
naruszenia ochrony danych osobowych w
odniesieniu do podanych danych.
Artykuł XII.
Przepisy końcowe
12.1. Wzajemne prawa i obowiązki Stron będą
regulowane przez odpowiednią umowę kupna,
ramową umowę kupna, postanowienia OWS,
Kodeksu Spółek Handlowych, i są wspierane przez
przepisy kodeksu cywilnego i inne odpowiednie
przepisy prawne w takiej kolejności.
12.2. Sprzedający jest uprawniony do zmiany lub
modyfikacji OWS. Sprzedawca określi obowiązującą
wersję OWS poprzez opublikowanie jej. Do celów
zamówienia publikacja oznacza podanie do
publicznej wiadomości dokumentu lub informacji
Sprzedającego w lokalu i/lub na stronie internetowej
Sprzedającego lub w jakiejkolwiek innej formie na
stronie internetowej Sprzedającego, po czym
dokument lub informacja będą skuteczne, o ile w
odpowiednim dokumencie nie określono inaczej.
Nabywca
jest
upoważniony
do
wyrażenia
dezaprobaty wobec zmodyfikowanej OWS przez
pisemne
zawiadomienie
skierowane
do
Sprzedającego w terminie 15 dni od daty publikacji
OWS. Jeżeli Zamawiający tego nie uczyni, zmiany
wejdą w życie z dniem w nich określonym. Jeżeli
Nabywca wyraża dezaprobatę w ciągu 15 dni od daty
publikacji OWS, z modyfikacją OWS, Sprzedający
jest uprawniony do wypowiedzenia odpowiednich
Założeń Ramowych, Umowy kupna. Rozwiązanie
umowy nie narusza prawa i obowiązki Stron, które
wynikają z Zawartych Umów Zakupu.
12.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWS i/lub
dotyczące Umowy Zakupy jest lub stanie się
nieważna lub niewykonalna, taka nieważność lub
nieegzekwowalność nie będzie miała wpływu na
mBank O. Bankowości Detalicznej
85 114020040000350277227304
NIP: 525 221 83 04
KRS: 0000040685

PODĄśĄJ WŁAŚCIWĄ DROGĄ
ważność
ani
wykonalność
pozostałych
postanowienia OWS lub ramowej Umowy i/lub
odpowiedniej Umowy Zakupu. Strony zobowiązują
się robić wszystko, co jest lub będzie konieczne do
osiągnięcia tego samego celu, zgodnie z
zamierzeniami Stron.
12.4. Nabywca zobowiązuje się, w czasie trwania
stosunku umownego ustanowionych na mocy
Umowy Zakupu, jak również z chwilą rozwiązania
stosunku umownego wynikającego z Umowy
Zakupu, że nie uczyni niczego co mogłoby
zaszkodzić wartościom Sprzedającego, szczególnie
jakiekolwiek nielegalne działania, niemoralne lub
nieodpowiednie zachowania publiczne lub w
mediach.
12.5. OWS wejdzie w życie z dniem 01.05.2015.
Wszystkie umowy relacje zawarte pomiędzy
Kupującym a Sprzedającym po dniu wejścia w życie
umowy OWS będą odpowiednio regulowane przez
OWS, chyba że postanowiono inaczej.

Warszawa, data 01.05.2018 r.
OMS Polska Sp. z o.o..
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