
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

obowiązują od dnia 01.06.2018 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Ogólne Warunki Sprzedaży zwane dalej Warunkami albo OWS, określają zasady zawierania umów 

sprzedaży produktów marki BARON zwanych dalej Towarami, oferowanych na rzecz Kupującego 

przez ATTRADING Tomasz Kudlik z siedzibą w Bytowie, zwanego dalej Sprzedawcą.  

2. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży/dostawy Towarów 

zawieranych przez ATTRADING Tomasz Kudlik z innymi Kupującymi. 

3. Przez Kupującego w rozumieniu niniejszych OWS rozumie się przedsiębiorcę czyli osobę fizyczną, 

osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i 

dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

4. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie firmy 

oraz na stronie internetowej https://www.baron-mixer.pl/do-pobrania/ dla wszystkich rodzajów 

transakcji handlowych ze Sprzedawcą. 

5. Niniejszy OWS jest kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie 

sprzedaży towarów nawet wtedy, gdy złożone zamówienie wyraźnie się do nich nie odwołuje, chyba 

że odmienne ustalenia zostały uzgodnione przez Sprzedawcę i Kupującego pisemnie, w sposób 

szczególny dla określonego zamówienia. W takim wypadku odmienne postanowienia szczególne 

mają pierwszeństwo wobec niniejszych Warunków, zaś postanowienia Warunków stosuje się w takim 

zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami szczególnymi umowy.. 

6. Złożone zamówienie przez Kupującego oznacza akceptację OWS. 

7. Niedopuszczalne jest wprowadzenie przez Kupującego jakichkolwiek zmian do niniejszych 

Warunków na składanym zamówieniu. 

8. Postanowienia zawarte w niniejszym OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej i 

zaakceptowane przez Sprzedawcę pod rygorem nieważności. 

 

§ 2. Oferta sprzedawcy, ceny, warunki płatności 

 

1. Oferty Sprzedawcy dotyczą wyłącznie towarów i usług w niej wyraźnie wymienionych. 

2. Termin związania ofertą określa treść oferty złożonej przez Sprzedawcę Kupującemu. W przypadku 

braku tego terminu wynosi on 7 dni od daty złożenia oferty przez Sprzedawcę. 

3. Sprzedawca określa w ofercie m.in. cenę netto Towaru, formę płatności i termin dostawy. Podane 

ceny są wyrażone w polskich złotych i uwzględniają koszt dostawy na terenie Polski. Podane ceny nie 



obejmują podatku VAT oraz innych opłat wynikających z zastosowania OWS lub też wynikających z 

przepisów prawa. 

4. Faktury oraz faktury proforma płatne są w terminie określonym na dokumencie przelewem 

bankowym na konto wskazane na fakturze lub fakturze proforma. W przypadku określenia formy 

zapłaty gotówką, Kupujący zobowiązany jest zapłacić za dostarczony towar przed wydaniem towaru. 

5. Jeśli płatna jest więcej niż jedna faktura VAT, Sprzedawca jest upoważniony do określenia 

kolejności zaliczenia płatności, nawet przy odmiennych dyspozycjach Kupującego. 

6. Sprzedawca jest upoważniony do wstrzymania dostaw, jeśli Kupujący jest w zwłoce z płatnością. 

7. Faktury VAT są wymagalne i płatne w pełnej wymagalnej wysokości, po uwzględnieniu potrąceń 

wynikających z zaakceptowanych przez Sprzedawcę faktur VAT-korekta. Niedopuszczalne jest 

dokonywanie potrąceń z kwoty faktury tytułem innych roszczeń niż wskazane w zdaniu poprzednim. 

8. Jeżeli Sprzedawca udzielił Kupującemu rabatu, to przyjmuje się, iż rabat został udzielony wyłącznie 

pod warunkiem terminowej zapłaty należności za fakturę objętą rabatem. 

9. W przypadku niedokonania zapłaty całej wymagalnej kwoty w terminie 30 dni od wyznaczonego na 

fakturze VAT terminu płatności, Sprzedawca dokona korekty cen sprzedaży o udzielony rabat i 

wystawi fakturę VAT korygującą, na co Kupujący wyraża zgodę. 

  

§ 3. Zamówienie, potwierdzenie, upoważnienie 

 

1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży/dostawy jest akceptacja przez Kupującego przedstawionej 

oferty oraz złożenie stosownego Zamówienia, zawierającego szczegółową specyfikację zamawianych 

Towarów, ich ilość oraz sugerowany termin i dokładne miejsce dostawy, wraz ze wskazaniem osoby 

upoważnionej do odbioru dostarczanych towarów. 

2. Jeżeli Kupujący nie wskaże osoby upoważnionej do odbioru zamówionych Towarów, a dostawa nie 

jest realizowana w inne miejsce niż siedziba Kupującego, Sprzedawca może odmówić realizacji 

złożonego zamówienia chyba, że Kupujący  złożył Sprzedawcy stałe upoważnienie do odbioru 

zamawianych towarów. Zamówienie Kupującego wymaga potwierdzenia przez Sprzedawcę. 

3. Kupujący oświadcza, że posiadając umocowanie prawne do składania oświadczeń woli, oświadcza, 

że wszystkie zamówienia oraz upoważnienia osób do odbioru Towaru złożone zgodnie z warunkami 

określonymi w zdaniu poprzednim uznaje za działania własne i przyjmuje za nie pełną 

odpowiedzialność, tym samym ureguluje wszystkie należności wobec Sprzedawcy, wynikające ze 

złożonych upoważnień oraz realizacji zamówień. 

4. Umowa jest zawarta w chwili, gdy Kupujący otrzyma Potwierdzenie Zamówienia w formie faktury 

proformy.  

5. Potwierdzenie zamówienia następuje w takiej samej formie jak zostało złożone zamówienie albo 

poprzez e-mail. 

6. Jeśli Kupujący ma jakiekolwiek zastrzeżenia do treści Potwierdzenia Zamówienia, winien w ciągu 

jednego dnia roboczego zawiadomić o tym pisemnie Sprzedawcę. Niedotrzymanie tego warunku 

oznacza, że Umowa została zawarta zgodnie z Potwierdzonym Zamówieniem. 



7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w treści 

Zamówienia. 

  

§ 4. Realizacja zamówienia, terminy dostaw. 

 

1. Terminy dostaw zamówionych Towarów wynikają z Potwierdzenia Zamówienia.  

2. Sprzedający może odstąpić od ustalonego terminu realizacji dostawy w przypadku: 

a. zmiany zlecenia na żądanie Kupującego, 

b. opóźnienia w dostawie lub realizacji usług z winy leżącej po stronie Kupującego lub jego 

podwykonawcy, 

c. zadziałania siły wyższej, 

d. wymuszonego zatrzymania lub opóźnienia realizacji dostawy na wniosek służb państwowych, 

e. wystąpienia opóźnień w regulowaniu zobowiązań przez Kupującego, 

f. pisemnych uzgodnień pomiędzy stronami. 

W odniesieniu do powyższych punktów Sprzedający zachowuje prawo do zmiany ustalonej ceny w 

oparciu o poniesione przez niego z tego tytułu dodatkowe koszty/wydatki. 

3. W przypadku opóźnienia dostawy z przyczyn innych niż wymienione w pkt. 5 Sprzedający jest 

zobowiązany niezwłocznie powiadomić Kupującego o przewidywanym opóźnieniu dostawy, 

przyczynach opóźnienia oraz o przewidywanym nowym terminie dostawy. W przypadku, gdy 

Kupujący w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od daty zawiadomienia przez Sprzedającego o w/w 

okolicznościach nie zgłosi Sprzedającemu w formie pisemnej zastrzeżeń, co do nowego terminu 

dostawy, następuje utrata jego uprawnień do odstąpienia lub rozwiązania umowy sprzedaży. 

4. Jeśli zwłoka dotyczy towarów produkowanych na specjalne zamówienie Kupującego, lub też, jeśli 

Kupujący zamawia towary niestanowiące standardowej oferty Sprzedającego, odstąpienie od umowy 

nie jest możliwe. 

5. Transport Towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz ich ubezpieczenie w transporcie odbywa 

się na koszt i ryzyko Sprzedawcy, przy czym Sprzedawca ma prawo wybrać rodzaj transportu. 

6. Kupujący zapewnia rozładunek oraz instalację Towarów oraz ponosi koszty i ryzyko z nimi 

związane. 

7. Kupujący zapewni w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia 

dostawy w imieniu Kupującego, przy czym odmowa przyjęcia Towaru lub nieobecność osoby 

upoważnionej przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za Towar i transport. Sprzedawca 

ma również prawo obciążyć Kupującego dodatkowymi kosztami transportu poniesionymi podczas 

zwrotu Towaru do Sprzedawcy lub próbie ponownego dostarczenia. 

8. Przy dostawie Kupujący ma obowiązek w obecności przewoźnika dokonać sprawdzenia Towaru, co 

do widocznych zewnętrznych uszkodzeń lub ewentualnych braków ilościowych (ilości opakowań 

zbiorczych lub jeśli ze stanu opakowania wynika, iż mogło dojść do naruszenia opakowania 

zbiorczego ilości Towaru w opakowaniach zbiorczych). W przypadku stwierdzenia widocznych 



uszkodzeń Towaru lub braków ilościowych, Kupujący sporządzi i przekaże Sprzedawcy w ciągu 2 

(dwóch) dni roboczych protokół uszkodzeń, który zostanie podpisany przez Kupującego i 

przewoźnika, jednocześnie zostanie wpisana odpowiednia adnotacja na liście przewozowym. 

Wyłącznie takie dokumenty będą podstawą reklamacji ilościowych i reklamacji, co do uszkodzeń w 

transporcie. 

9. Kupujący dokona sprawdzenia dostarczonego Towaru, co do innych wad jakościowych niż opisane 

powyżej w pkt. 8, oraz w razie wykrycia wady sporządzi protokół i ewentualnie dokumentację 

fotograficzną wady i doręczy je Sprzedawcy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty dostawy. 

10. Kupujący zabezpieczy uszkodzony Towar i umożliwi jego oględziny przez przewoźnika, 

Sprzedawcę lub ich ubezpieczycieli. 

11. Przyjmuje się, że osoba podpisana na dokumencie dostawy odebrała Towar bez zastrzeżeń, co do 

ilości. Jednocześnie istnieje domniemanie, iż w przypadku dostarczenia Towaru przez Sprzedawcę lub 

jego pośrednika osoba odbierająca Towar jest osobą czynną w lokalu przedsiębiorstwa. Z chwilą 

wydania Towaru osobie upoważnionej przez Kupującego do jego odbioru, na Kupującego przechodzą 

korzyści i ciężary związane z Towarem oraz ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę Towaru po jego wydaniu 

Kupującemu (rozumianego, jako podpisanie dokumentu dostawy lub wydanie z magazynu przy 

odbiorze własnym Kupującego). 

 

§ 5. Gwarancja i rękojmia 

 

1. Sprzedawca udziela gwarancji na warunkach gwarancji udzielonej Sprzedającemu przez jego 

dostawcę. Gwarancja obowiązuje jedynie w przypadku, gdy Kupujący i ostateczny odbiorca Towaru w 

pełni przestrzegają warunków składowania, montażu, obsługi i innych zasad prawidłowego używania 

dostarczonego Towaru. 

2. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży Towaru, pod warunkiem, że 

Towar jest używany i przechowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego właściwościami 

technicznymi i przeznaczeniem. 

3. Jeżeli Towary są obarczone wadą fizyczną Kupujący obowiązany jest o tym powiadomić 

Sprzedającego w terminie 2 (dwa) dni roboczych od daty odbioru Towaru. 

4. Jeżeli w dostarczonym towarze są wady fizyczne ukryte Kupujący powinien poinformować o tym 

Sprzedającego w terminie 2 (dwa) dni roboczych od daty wykrycia wady. 

5. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać rodzaj i ilość reklamowanego Towaru, numer seryjny, datę i 

numer dokumentu dostawy oraz przyczynę zgłoszenia reklamacji. Reklamacja powinna być 

sporządzona na piśmie i przesłana do Sprzedawcy. 

6. Sprzedawca uprawniony jest wg własnego wyboru do wymiany Towaru na wolny od wad, do jego 

naprawy lub obniżenia ceny. 

7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego tylko za szkody powstałe w związku z 

wykonywaniem zawartej Umowy, zamówienia, zlecenia oraz zapisów wynikających z OWS wyłącznie 

na zasadzie winy umyślnej. 



8. Odpowiedzialność Sprzedawcy dotyczy jedynie szkody rzeczywistej, a nie obejmuje utraconych 

przez Kupującego korzyści. 

9. Kupujący nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy dokonywać potrącenia ewentualnych swoich 

wierzytelności wobec Sprzedawcy z wierzytelności Sprzedawcy wobec Kupującego wynikających z 

umów, OWS, zleceń, zamówień. 

10. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

sprzedanego towaru na zasadzie art. 557 k.c. i art. 558 k.c. 

 

§ 6. Anulowanie zamówienia, odstąpienie od umowy, zwrot Towaru 

 

1. Anulowanie całości lub części zamówienia jest możliwe wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną 

na piśmie. Sprzedawca może uzależnić wyrażenie zgody od zapłaty przez Kupującego odstępnego w 

kwocie stanowiącej 30% (trzydzieści) wartości brutto zamówienia lub wyższej, jeżeli koszty związane 

z zakupem i realizacją zamówienia przekroczyły tę kwotę. 

2. Kupujący może odstąpić na piśmie od umowy sprzedaży nie później niż w dniu złożenia 

zamówienia lub gdy zwłoka w dostawie jest większa niż 21 (dwadzieścia jeden) dni roboczych. 

3. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą 

należności na rzecz Sprzedawcy. 

4. Sprzedawca może odstąpić od umów dotyczących zamówień, których realizacja powoduje 

przekroczenie wysokości przyznanego limitu kredytu kupieckiego lub gdy wyczerpanie limitu 

nastąpiło na skutek przekroczenia terminów płatności albo, gdy realizacja zamówienia nastąpić ma w 

ramach przyznanego limitu kredytowego, a Kupujący opóźnia się z zapłatą istniejących w ramach 

limitu należności. 

5. Kupujący jest uprawniony do dokonania zwrotu Towaru za zgodą Sprzedającego i pod warunkiem 

braku istnienia jakichkolwiek uszkodzeń Towaru i jego opakowania oraz pokrycia pełnych kosztów 

transportu zwracanego towaru do magazynu, z którego nastąpiła dostawa dla Kupującego. 

6. Zgoda na zwrot Towaru niewynikający z winy Sprzedającego, oznacza, że Sprzedającemu po 

wystawieniu korekty na zakupiony Towar, przysługuje prawo do wystawienia noty obciążeniowej o 

wartości odpowiadającej 30% (trzydzieści) ceny nabycia Towaru przez Kupującego. 

7. Towar sprzedany w oparciu o zamówienie niestandardowe nie podlega zwrotowi. 

8. Sprzedawca ma prawo żądać od Kupującego zwrotu całości lub części Towaru, za który Kupujący 

nie zapłacił w terminie, niezależnie od tego w czyim posiadaniu Towar ten się znajduje. 

 

§ 7. Siła wyższa 

 

1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wykonanie umowy w sytuacji, gdy wykonanie umowy lub 

jej części uniemożliwiły zdarzenia siły wyższej. Sprzedawca uznaje za siłę wyższą: klęskę żywiołową, 

pożar, powódź, uszkodzenie maszyny lub inne zakłócenie produkcji, strajk, wojnę, mobilizację, atak 

terrorystyczny, zakaz eksportu lub importu, brak środków transportowych, wstrzymanie 



(zaprzestanie) produkcji, zmiana przepisów prawa lub inne czynniki, których Sprzedawca nie może 

pokonać, a które uniemożliwiają bądź znacznie utrudniają realizację dostawy lub jej części. 

2. Sprzedawca ma prawo powołać się również na wyżej wymienione czynniki siły wyższej w sytuacji, 

gdy mają one wpływ na wypełnienie zobowiązań przez dostawcę Sprzedawcy. Również wtedy, gdy 

wykonanie umowy wiązałoby się dla Sprzedawcy z rażącą stratą, Sprzedawca nie będzie związany 

umową. W powyższych przypadkach, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do wyrównywania strat 

poniesionych przez Kupującego wynikających z niewykonania umowy. 

 

§ 8. Dane osobowe 

 

1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy, przez 

okres trwania współpracy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją 

umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako 

“RODO” obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku). 

2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych. 

3. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Kupujący ma prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych  narusza obowiązujące 

przepisy. 

4. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, tj. dostawcom usług 

logistycznych, podwykonawcom usług Sprzedawcy, którzy przetwarzają dane osobowe Kupującego 

na zlecenie Sprzedawcy i wyłączanie zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym celu i zakresie 

[powierzenie danych osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO]. 

5. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania 

  

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

 

1. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w 

związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi OWS. W przypadku niemożności polubownego 

załatwienia sprawy w terminie 14 dni od daty zaistnienia sporu, właściwym do rozstrzygania sporów 

będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS znajdują zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 



3. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie. 

4. Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia każdej nowej 

publikacji. 

 


