
 

Bochnia, dnia 02 styczeń 2013 roku 

 

Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące od dnia 2 

stycznia 2013 roku do umów sprzedaży zawieranych 

pisemnie bądź ustnie z Małgorzatą Lemiowską 

GOMAR-STAL w Bochni. 

/tekst jednolity po aktualizacji z dnia 24.11.2016 roku/ 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 Niniejsze� Ogólne� Warunki� Sprzedaży� stanowią� ogólne� warunki� umów�w 

rozumieniu�art.�384�Kodeksu�cywilnego zawieranych pomiędzy Sprzedającym a 

Kupującym (znaczenie Sprzedającego i Kupującego w rozumieniu nadanym 

niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży), 

 Ogólne warunki sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży 

zawieranych między Sprzedającym i Kupującym. Zmiana lub wyłączenie 

poszczególnych postanowień ogólnych warunków sprzedaży nastąpić może 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego pod rygorem nieważności, 

 Ogólne  Warunki  Sprzedaży podane  są  do  wiadomości  Kupującego najpóźniej 

przy składaniu przez niego zamówienia. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych 

stosunkach handlowych ze Sprzedającym, przyjęcie postanowień Ogólnych 

Warunków Sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla 

wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, 

 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogólnych warunków umowy a treścią 

łączącej strony umowy zawartej w formie pisemnej, zastosowanie mają 

postanowienia umowy, 

 W razie istnienia wzorca umowy Kupującego, postanowienia w nim zawarte mają 

zastosowanie tylko, o ile nie są sprzeczne z niniejszymi ogólnymi warunkami 

sprzedaży. 

 



Ilekroć w warunkach jest mowa o: 

 Sprzedającym – rozumie się przez to Małgorzatę Lemiowską prowadzącą 

działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo Usługowa GOMAR-STAL 

Małgorzata Lemiowska z siedzibą ul. Krzyżanowicka 44 B, 32-700 Bochnia, NIP: 

8681525882, REGON: 120331528 

 Kupującym – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, która zawiera 

umowę sprzedaży z Małgorzatą Lemiowską prowadzącą działalność gospodarczą 

pod firmą: Firma Handlowo Usługowa GOMAR-STAL Małgorzata Lemiowska z 

siedzibą ul. Krzyżanowicka 44 B, 32-700 Bochnia, NIP: 8681525882, REGON: 

120331528 

 Składzie Sprzedającego rozumie się przez to składy towaru pod adresami: 32-700 

Bochnia, ul. Krzyżanowicka 44 B. 

 

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE: 

1. Zamówienie:  

 Zamówienia składać mogą jedynie osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą w formie jednoosobowej lub w spółce, oraz osoby prawne, które w 

chwili złożenia zamówienia posiadają wystarczające środki finansowe na pokrycie 

zobowiązania wobec Sprzedającego, 

 Dopuszcza się składanie zamówienia w formie pisemnej zwykłej lub wysłanej 

Sprzedającemu za pośrednictwem faksu, lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, 

 Zamówienie określać powinno każdorazowo: parametry zamawianego towaru, 

ilość zamawianego towaru, Skład Sprzedającego, w którym Kupujący dokona 

odbioru towaru lub zlecenie transportu towaru Sprzedającemu, 

 Zamówienie może ponadto zawierać dane osobowe (imię i nazwisko) osoby, 

która dokona odbioru towaru w imieniu Kupującego, jeśli Kupujący odebrać 

zamierza sam towar ze Składu Sprzedającego,  

2. Potwierdzenie zamówienia: 

 Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający wyśle do Kupującego za pośrednictwem 

faksu lub poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia zgodnie z wzorem 



stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. 

Potwierdzenie zamówienia zawierać będzie nazwę towaru, gatunek, ilość, cenę 

towaru oraz liczbę dni potrzebną na dostarczenie towaru do Kupującego, lub 

podstawienia do dyspozycji Kupującego, 

 Kupujący po zapoznaniu się z treścią potwierdzenia zamówienia akceptuje go 

składając pod nim podpis i przesyła go za pośrednictwem faksu lub poczty 

elektronicznej Sprzedającemu, 

 Po otrzymaniu zaakceptowanego potwierdzenia zamówienia, Sprzedający 

rozpoczyna realizację zamówienia. 

3. Realizacja zamówienia: 

 Sprzedający realizuje zamówienia Kupującego w terminie wskazanym w 

potwierdzeniu zamówienia, 

 Przez liczbę dni wskazaną w potwierdzeniu zamówienia rozumie się jedynie dni 

robocze od poniedziałku do piątku, 

 Zamówienie uważa się za zrealizowane a dostawę za dokonaną w momencie: 

wydania towaru Kupującemu – jeśli Kupujący zamawia dostawę towaru przez 

Sprzedającego; wydania towaru przewoźnikowi – jeśli Kupujący zamawia dostawę 

towaru za pośrednictwem osoby trzeciej /t.j. przewoźnika/; wydania towaru do 

transportu Kupującemu – jeśli Kupujący odbiera towar transportem własnym, 

 Kupujący ma obowiązek zamówiony towar odebrać w chwili postawienia go do 

jego dyspozycji, 

 W przypadku braku odbioru towaru, Sprzedający może naliczyć Kupującemu karę 

umowną w wysokości 100% wartości towaru netto, 

 W przypadku wycofania się przez Kupującego ze złożonego zamówienia, 

Sprzedający może naliczyć Kupującemu karę umowną w wysokości 100% wartości 

towaru netto, 

 Sprzedający ma prawo żądać odszkodowania przewyższającego w/w kary 

umowne. 

 

 

 



4. Stan jakości oraz ilości towaru: 

 Towar jest zgodny z umową, jeśli w momencie przejścia ryzyka na Kupującego nie 

odbiega on lub w nieistotnym stopniu odbiega od uzgodnionej przez strony w 

potwierdzeniu zamówienia specyfikacji, 

 Kupujący jest zobowiązany dokonać sprawdzenia stanu ilościowego oraz 

jakościowego towaru w chwili zrealizowania zamówienia przez Sprzedającego w 

rozumieniu postanowień punktu poprzedzającego,  

 Kupujący zobowiązany jest nadać do Sprzedającego w dniu zrealizowania 

zamówienia lub najpóźniej dzień po zrealizowaniu zamówienia pisemne 

zastrzeżenia dotyczące jakości lub ilości towaru. Nadane później Sprzedający 

pozostawia bez rozpoznania, 

 Sprzedający odpowiada wobec Kupującego tylko za te wady towaru, których ten 

nie był w stanie wykryć przy odbiorze towaru, 

 Sprzedający zastrzega sobie możliwość dostarczenia towaru, którego ilość może 

odbiegać o 5% w stosunku do zamówienia, 

 Kupujący zwrócić może jedynie towar, co do którego zgłosił zastrzeżenie w 

terminie, a ponadto który nie został uszkodzony lub przetworzony, 

 Sprzedający nie odpowiada, za błędne wyliczenia lub błędnie podane przez 

Kupującego wymiary towarów,  

 Podpisując fakturę VAT, dokument kasowo-magazynowy, lub dokument WZ 

Kupujący potwierdza spełnienie przez Sprzedającego jego części zobowiązania 

(t.j. wydanie towaru wolnego od wad). 

5. Ceny towarów: 

 Ceny towarów ustala się w oparciu o uzgodnienia stron, 

 Ceny zostają wskazane w potwierdzeniu zamówienia i wiążą obie strony. 

Potwierdzenie zamówienia wskazuje ceny netto towarów, zaś Kupujący zapłaci 

Sprzedającemu także podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia 

faktury VAT, 

 W przypadku zmian niezależnych od Sprzedającego wynikających z opłat i 

kosztów poniesionych w związku z wykonaniem zobowiązania – mających wpływ 

na wysokość ceny – powstałych w okresie pomiędzy zawarciem umowy a 



dostawą, sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ceny w odpowiednim 

zakresie. 

6. Zapłata ceny: 

 Kupujący ma obowiązek zapłacić ustaloną cenę za sprzedany przez Sprzedającego 

towar, 

 Kupujący ma obowiązek dokonać zapłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, 

wskazany w fakturze VAT, 

 Kupujący ma obowiązek zapłacić cenę w terminie wskazanym w fakturze VAT, zaś 

za dzień zapłaty uważa się dzień księgowania środków pieniężnych na rachunku 

bankowym Sprzedającego, 

 Brak terminowej zapłaty spowoduje naliczenie Kupującemu odsetek ustawowych. 

7. Własność towaru: 

 Do czasu całkowitej zapłaty należności za zamówiony towar, pozostaje on 

własnością Sprzedającego, 

 Kupujący nie może zbyć zamówionego towaru, przed uiszczeniem całości 

należności za towar, 

 W przypadku opóźnienia w zapłacie należności za dostarczony Kupującemu 

towar, Sprzedający ma prawo żądać od Kupującego zwrotu wydanego a  

niezapłaconego towaru, 

 Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu żądany towar w terminie 7 dni 

od dnia skierowania żądania przez Sprzedającego na własny koszt i ryzyko. Koszty 

zwrotu obejmują w szczególności koszty załadunku, transportu i rozładunku w 

miejscu wskazanym przez Sprzedającego, 

 W przypadku przetworzenia, połączenia lub pomieszania towaru przez 

Kupującego z innymi rzeczami lub masą majątkową w taki sposób, że 

przywrócenie stanu poprzedniego byłoby związane z nadmiernymi trudnościami 

lub kosztami, Sprzedający staje się współwłaścicielem nowej rzeczy lub masy 

majątkowej powstałej z przetworzenia, połączenia lub pomieszania. Udziały we 

współwłasności strony ustalają po 50%. Kupujący nie może zbyć rzeczy bez 

uprzedniej zgody Sprzedającego. 

 



8. Ochrona Danych Osobowych i ich przetwarzanie: 

 Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty 

działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów 

sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego oraz w celach 

marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością 

gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, 

poz. 926 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu i poprawy własnych 

danych. 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Umowę ze Sprzedającym zawrzeć może jedynie Kupujący który oświadcza, iż 

sytuacja materialna i kondycja finansowa spółki/działalności gospodarczej, 

pozwala na terminowe regulowanie zaciąganych na podstawie niniejszej umowy 

zobowiązań oraz podmiot który w przypadku zaistnienia sporu sądowego 

oświadcza, że znane są mu procedury postępowania cywilnego i wysokość 

kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Każde zachowanie Kupującego 

niezgodne z w/w przepisami traktowane będzie jako celowe i świadome 

utrudnianie egzekucji należności, 

 W sprawach nieuregulowanych Umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego 

 Sądem właściwym do rozpoznania sporów będzie Sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Sprzedającego. 

 

 

 

………………………………….. 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do ogólnych warunków sprzedaży z dnia 18.02.2013 roku 

 

Bochnia, dnia ……………………. r. 

Potwierdzenie zamówienia nr ………………….  

z dnia ………………….. 

L.p. Nazwa Towaru Gatunek Ilość Cena 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Osoba podpisująca niniejsze potwierdzenie, oświadcza, iż jest uprawniona do działania w tym zakresie w 
imieniu Kupującego oraz oświadcza, że zapoznała się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży oraz Ogólnymi 
Warunkami Dostawy dostępnymi na stronie internetowej Sprzedającego www.gomar-stal.pl  
 

 

TOWAR DOSTARCZONY ZOSTANIE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO/LUB 

WYDANY KUPUJĄCEMU W TERMINIE …….. DNI LICZĄC OD DNIA 

DOSTARCZENIA PODPISANEGO PRZEZ KUPUJĄCEGO 

POTWIERDZENIA. 

 

SPRZEDAJĄCY              KUPUJĄCY 

 

    ………………………………….     ………………………………………… 


