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Krosno, 10/05/2017 

 

Ogólne Warunki Sprzedaży spółek Grupy SPLAST 
SPLAST Sp. z o.o., SPLAST Sp. z o.o. sp.k.  

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów 

zawieranych przez spółki Grupy SPLAST: SPLAST Sp. z o.o. lub/i SPLAST Sp. z o.o sp.k. jako Sprzedawcę. 

2. Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków określenia oznaczają: 

� Umowa - oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Sprzedawcę i Kupującego wraz z załącznikami 

stanowiącymi  jej integralną część, w tym Ogólne Warunki; 

� Sprzedawca lub SPLAST - spółkę pod firmą SPLAST sp. z o.o. wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie 

Wydział XII KRS, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 18805 lub/i 

spółkę pod firmą SPLAST sp. z o.o. sp.k. wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII KRS, do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 414152, w zależności od tego 

która z nich jest stroną Umowy; 

� Kupujący - podmiot będący drugą stroną Umowy sprzedaży (kontrahent SPLAST); 

� Strony - Sprzedawca i Kupujący; 

� Ogólne Warunki lub OWS - niniejsze Ogólne warunki  sprzedaży  spółek Grupy SPLAST: SPLAST Sp. z 

o.o., SPLAST Sp. z o.o. sp.k.; 

� Towar - towary handlowe (wyroby, produkty, usługi) sprzedawane przez SPLAST w ramach Umowy z 

kontrahentem. 

� Zamówienie – oferta zakupu towarów złożona przez Kupującego w formie pisemnej, faxem lub w 

formie elektronicznej, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego towaru, ilość, dane Kupującego, 

niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce 

odbioru zamawianych towarów. 

� Potwierdzenie – oświadczenie Sprzedawcy w formie pisemnej, faxem lub w formie elektronicznej o 

przyjęciu zamówienia, złożone Kupującemu po jego otrzymaniu.  

3. Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną część wszystkich ofert cenowych i ofert składanych przez 

SPLAST, a także akceptacji i potwierdzeń SPLAST wszelkich zamówień Kupujących dotyczących sprzedaży 

przez SPLAST, i są jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. 

Tym samym, strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych postanowień umownych. Wszelkie inne 

uregulowania (warunki ogólne itp.) stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania, chyba że SPLAST 

w formie pisemnej postanowi inaczej. 

4. OWS są dostępne dla Kupującego na stronie internetowej www.splast.com.pl.  

II. ZAWARCIE UMOWY 
1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest: 

� zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy; lub  

� złożenie zamówienia przez Kupującego (w formie e-mail, faksem, listownie) oraz potwierdzenie 

zamówienia przez Sprzedającego lub przystąpienie do jego realizacji i dostarczenie towarów. 

Potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. 

Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza 

milczącego przyjęcia zamówienia.  

2. W przypadku jakiejkolwiek zmiany przez Kupującego oferty lub wprowadzenia zastrzeżeń do niej w 

zamówieniu Kupującego, umowa zawarta zostanie dopiero z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę 

przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest 

jednoznaczny z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem 

przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy. 

3. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po 

uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedawcy i uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania 
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zamówienia ze Sprzedawcą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi 

kosztami, które powstały do momentu anulowania – nie większymi niż wartość zamówienia. Jednostronna 

rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia, jak również wprowadzenie zmian w 

zamówieniu, jest niedozwolona. Kupujący ponosi wobec Sprzedającego odpowiedzialność za wszelkie 

szkody powstałe wskutek bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówienia. 

4. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników 

Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące. 

 

III. PRAWO WŁASNOŚCI 

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru, a w 

przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi. 

 

IV. CENA 

1. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie. 

2. Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia. 

3. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny 

zamówionego towaru takie jak wzrost kosztów surowców użytych do produkcji, energii Sprzedawca ma 

prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki. 

Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych. 

 

V. ODBIÓR TOWARU I JEGO WŁAŚCIWOŚCI 
1. Kupujący ma obowiązek zbadać towar niezwłocznie po jego otrzymaniu pod kątem zgodności 

z zamówieniem. Zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki oraz jakość, ilość i 

asortyment dostarczonego towaru, a także natychmiast zgłosić Sprzedawcy w formie pisemnej lub 

elektronicznej ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie. Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Kupującego 

niezwłocznie po otrzymaniu towaru będzie uważane za potwierdzenie prawidłowości dostawy. 

2. Kupujący przy odbiorze jest zobowiązany także do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń 

powstałych podczas transportu, a także spisania w momencie dostawy, w obecności przewoźnika, 

protokołu o stanie przesyłki w sytuacji podejrzenia szkody.  

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę przesyłki w transporcie oraz opóźnienie w 

dostawie powstałe z winy przewoźnika. 

4. W przypadku niezależnego od Sprzedawcy opóźnienia w dostawie towaru, termin realizacji zamówienia 

zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedawcy terminową realizację 

zamówienia. W razie opóźnienia w dostawie towaru Sprzedawca informuje Kupującego o przyczynie 

opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia. 

 

VI. WADY TOWARU 

1. O wadach, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący ma 

obowiązek powiadomić Sprzedawcę (pisemnie lub elektronicznie) niezwłocznie (nie później niż w terminie 

3 dni) po ich wykryciu, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi. 

2. Zawiadomienie o wadzie towaru z precyzyjnym ich opisaniem może być złożone w formie pisemnej lub 

elektronicznej, przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar w stanie dostawy do 

wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie.  

3. Zajęcie stanowiska co do reklamacji następować będzie, po zbadaniu reklamowanej partii towaru przez 

Sprzedawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy (jeżeli Sprzedawca uzna, że taka jest konieczna 

dla stwierdzenia wad). W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt 

wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana towaru 

jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, 

Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny. 

4. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym 

terminie. 
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VII.  ROZLICZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Dokumentem rozliczeniowym pomiędzy stronami jest faktura. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty 

należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze 

VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w pełnej wysokości i bez potrącania kosztów 

bankowych przelewu.  

2. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

3. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest 

uprawniony do naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami za każdy dzień opóźnienia.  

4. Nieuregulowanie przez Kupującego należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedawcę 

do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień do czasu zapłaty 

wymagalnych należności.  

 

VIII. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU, PRAWO 
1. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego, z wyłączeniem postanowień 

Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 

2. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem 

umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy 

właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby SPLAST. 

 

IX. INNE POSTANOWIENIA 
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających 

z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej. Za siłę wyższą rozumie się okoliczności 

niezależne od Stron takie jak: pożar, strajki, powódź, ograniczenia energetyczne, zakłócenia w transporcie, 

trzęsienia ziemi itp.  

2. O ile strony nie postanowią inaczej język polski jest wiążący przy interpretacji OWS, a egzemplarze 

sporządzone w języku obcym służą jedynie jako tłumaczenie. 

3. Kupujący nie ma prawa przenosić na osoby trzecie swoich uprawnień i obowiązków wynikających z 

umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody SPLAST.  

4. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków okazałyby się nieważne lub 

nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.  

 

 

 

 

 

  

 

 


