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OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
(wersja 01/12/2016) 

dla umów sprzedaży i umów o dzieło 

zawieranych przez ReKo Steel Szymon Konieczka 

 

 

I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy (dalej: OWU) stanowią ogólne warunki umów w 

rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. 

Dz.U.2016.380 – dalej: k.c.) zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym 

(znaczenie Sprzedawcy i Kupującego w rozumieniu nadanym OWU). 

2. OWU stanowią integralną część umów sprzedaży lub umów o dzieło zawieranych 

między Sprzedawcą i Kupującym. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień 

OWU w stosunku do konkretnej umowy z oznaczonym Kupującym nastąpić może 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy pod rygorem nieważności. 

3. OWU podane są do wiadomości Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego 

zamówienia. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze 

Sprzedawcą, przyjęcie postanowień OWU przy jednym zamówieniu uważa się za ich 

akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży lub umów o dzieło. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią OWU, a treścią łączącej strony umowy 

zawartej w formie pisemnej, zastosowanie mają postanowienia umowy. 

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

zastosowanie tylko, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami OWU. 

6. Ilekroć w warunkach jest mowa o: 

a. Sprzedawcy – rozumie się przez to Szymona Konieczkę prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą ReKo Steel Szymon Konieczka, ul. Marii 

Konopnickiej 20A lok. 10, 88-300 Mogilno, NIP 5571616211, REGON 

340907001; 

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

umowę sprzedaży lub umowę o dzieło ze Sprzedawcą; 
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c. OWU – rozumie się niniejsze Ogólne Warunki Umowy stosowane do umów 

zarówno sprzedaży jak i umów o dzieło zawieranych przez Sprzedawcę; 

d. Towar – przedmioty będące w ofercie handlowej Sprzedawcy lub przedmiot 

umowy, a także elementy malowane przez Sprzedawcę (Towar malowany); 

natomiast dla umów o dzieło Towar – oznacza dzieło, które zobowiązał się 

wykonać Sprzedawca za wynagrodzeniem płatnym przez Kupującego. 

 

II 

ZAWARCIE UMOWY 

1. Wszelkie informacje i cenniki w formie pisemnej lub elektronicznej Sprzedawcy nie 

stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., stanowią jedynie zaproszenie do negocjacji. 

2. 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 Sprzedawcy. 

3. Zamówienia: 

a. Kupujący zamówienia składa telefonicznie Sprzedawcy pod nr tel. 

694 221 533; 

b. dopuszcza się składanie zamówienia w formie pisemnej zwykłej lub wysłanej 

Sprzedawcy za pośrednictwem faksu, lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: szymon.konieczka@rekosteel.pl, o ile Sprzedawca 

wyrazi na to zgodę Kupującemu w tej samej formie, co zamówienie; 

c. w zamówieniu Kupujący powinien określić każdorazowo: imię i nazwisko 

przedsiębiorcy wraz z firmą, pod którą działa lub pełną nazwę wraz z formą 

prawną osoby prawnej, parametry zamawianego Towaru, ilość zamawianego 

Towaru, rodzaj lub zakres dzieła obejmującego malowanie. Zamówienie może 

ponadto zawierać dane osobowe (imię i nazwisko) osoby, która dokona odbioru 

Towaru w imieniu Kupującego. 

4. Oferta: 

a. po przedstawieniu przez Kupującego Zamówienia, Sprzedawca przedstawia 

ofertę określającą w szczególności: ilość Towaru i/lub dzieło, termin realizacji, 

cenę netto w ramach danej umowy i oświadczenie wyrażające wolę zawarcia 

umowy z Kupującym. O ile oferta nie przewiduje innego terminu, będzie 

wiążąca dla Kupującego w dniu jej przedstawienia; 
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b. przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie bez zastrzeżeń. Z zastrzeżeniem 

dalszych postanowień OWU, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą 

otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia, przed upływem 

okresu obowiązywania oferty. Oferta wygasa w razie niezłożenia zamówienia 

w powyższym terminie. 

5. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Sprzedawcy.  

 

III 

TOWAR 

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

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

w zamówieniu. 

2. Odbiór następuje z chwilą wydania Towaru Kupującemu. 

3. Przejście ryzyka na Kupującego następuje z chwilą: 

a. przy sprzedaży bezpośredniej z chwilą odbioru Towaru przez Kupującego; 

b. przy sprzedaży na odległość z chwilą przekazania Towaru firmie transportowej 

lub przewozowej zawodowo trudniącej się przewozem towarów lub w chwili 

odbioru Towaru przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy lub w siedzibie 

Kupującego, jeżeli dostawa leży po stronie Sprzedawcy. 

4. Jeżeli z zamówienia lub z treści faktury nie wynika, kogo obciążają koszty wydania i 

odebrania Towaru, Sprzedawca ponosi koszty wydania, w szczególności koszty 

zmierzenia lub zważenia, opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu i koszty 

przesłania Towaru, a koszty odebrania ponosi Kupujący. 

5. Jeżeli Towar ma być przesłany do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia 

świadczenia, koszty ubezpieczenia i przesłania ponosi Kupujący. 

6. Jeżeli Kupujący zastrzegł sobie oznaczenie kształtu, wymiaru lub innych właściwości 

Towaru albo terminu i miejsca wydania, a dopuszcza się zwłoki z dokonaniem 

oznaczenia, Sprzedawca może: 

a. wykonać uprawnienia, które przysługują wierzycielowi w razie zwłoki dłużnika 

ze spełnieniem świadczenia wzajemnego, albo 

b. dokonać sam oznaczenia i podać je do wiadomości Kupującego wyznaczając 

mu odpowiedni termin do odmiennego oznaczenia; po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu oznaczenie dokonane przez Sprzedawcę staje się dla 

Kupującego wiążące. 
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7. Jeżeli Kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem Towaru: 

a. Sprzedawca może oddać Towar na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo 

Kupującego; 

b. Sprzedawca może również sprzedać Towar na rachunek Kupującego. Sprzedaż 

zostanie poprzedzona wyznaczeniem dodatkowego 3 dniowego terminu do 

odebrania Towaru, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że 

Towar jest narażona na uszkodzenie, albo że z innych względów groziłaby 

szkoda. O dokonaniu sprzedaży Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi 

Kupującego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

8. Jeżeli Kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczoną część Towaru albo 

jeżeli ze względu na jego stan majątkowy jest wątpliwe, czy zapłata ceny za część 

Towaru, który ma być dostarczony później, nastąpi w terminie, Sprzedawca może 

powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części Towaru wyznaczając Kupującemu 

odpowiedni termin do zabezpieczenia lub dokonania zapłaty, a po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić. 

9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia Towaru, którego ilość może 

odbiegać o 5% w stosunku do zamówienia. 

10. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanego Towaru, aż do uiszczenia ceny, przy 

czym: 

a. Kupujący nie może zbyć zamówionego Towaru, przed uiszczeniem całości 

ceny; 

b. w przypadku opóźnienia w zapłacie należności za dostarczony Kupującemu 

towar, Kupujący ma obowiązek zwrotu wydanego mu a nieopłaconego Towaru. 

Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy Towar w terminie 3 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 Sprzedawcę; 

c. 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, Kupujący zapłaci karę umowną Sprzedawcy w 

wysokość dwukrotności wartości przetworzonego, połączonego lub 

pomieszanego Towaru; 
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d. Sprzedawca odbiera Towar, za który Kupujący nie uiścił ceny i którego 

Kupujący na żądanie Sprzedawcy nie zwrócił. W tym przypadku, Kupujący 

zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości połowy wartości Towaru, 

za który nie dokonano zapłaty tytułem wynagrodzenia za zużycie Towaru, a w 

przypadku uszkodzenia Towaru, kara umowna wynosi 100% wartości 

uszkodzonego Towaru; 

e. zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia na zasadach 

ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną; 

f. zastrzeżenie własności Towaru jest skuteczne względem wierzycieli 

Kupującego. 

 

IV 

CENA I PŁATNOŚĆ 

1. Ceny Towarów Sprzedawca podaje w ofercie zgodnie z pkt. II ust. 4 OWU. 

2. Ceny są wiążące dla Sprzedawcy wyłącznie w dniu złożenia oferty oraz dla ilości 

wskazanej w ofercie. 

3. Do ceny należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) właściwy i zgodny z 

przepisami powszechnie obowiązującymi na dzień wystawienia faktury.  

4. Sprzedawca może jednostronnie podwyższyć cenę Towaru: 

a. 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 odbiorem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny w odpowiednim 

zakresie; 

b. jeżeli po zawarciu umowy nastąpią nadzwyczajne zmiany okoliczności, których 

nie przewidziano przy zawieraniu umowy, w szczególności wzrost cen surowca 

przekraczający 10%, zmianę danin publicznoprawnych mających znaczenia dla 

konkretnej umowy (w szczególności stawki podatku od towarów i usług VAT, 

cła lub akcyzy), wzrost cen paliwa. 

5. Kupujący ma obowiązek: 

a. zapłacić ustaloną cenę za Towar; 

b. dokonać zapłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany w treści faktury 

VAT we wskazanym tam terminie; Sprzedawca jest uprawniony do skrócenia 

terminu płatności wskazanego na fakturze; 
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c. dniem zapłaty jest dzień księgowania środków pieniężnych na rachunku 

bankowym Sprzedawcy. 

6. Za opóźnienie w terminie zapłaty ceny naliczane są odsetki maksymalne. 

7. Sprzedawcy (na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty 

w transakcjach handlowych – t.j. Dz.U.2016.684), od dnia nabycia uprawnienia do 

odsetek, o których mowa w ust. 6, przysługuje od Kupującego, bez wezwania, 

równowartość kwoty 40 euro (czterdzieści euro i zero centów) przeliczonej na złote 

według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia 

roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się 

wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. 

8. Sprzedawcy oprócz kwoty, o której mowa w ust. 7, przysługuje również zwrot od 

Kupującego, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania 

należności przewyższających tę kwotę. 

9. Kupujący nie może dokonać potrącenia swojej wierzytelności z wierzytelnością 

Sprzedawcy. 

 

V 

TERMIN 

1. Termin wykonania umowy określa Sprzedawca w ofercie zgodnie z pkt. II ust. 4 OWU. 

2. Jeżeli termin został określony w dniach przyjmuję się, że wskazana ilość dni oznacza 

wyłącznie dni robocze bez dni ustawowo wolnych od pracy (zgodnie z ustawą z dnia 

18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – t.j. Dz.U.2015.90), w pozostałym 

zakresie zastosowanie mają przepisy k.c. 

3. Sprzedawca może wstrzymać się z wykonaniem umowy, jeżeli Kupujący zalega z 

płatnością wobec Sprzedawcy z tytułu: 

a. wystawionych i wymagalnych faktur lub 

b. złożonych zamówień z wymagalnym roszczeniem Sprzedawcy o zapłatę. 

4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienie w wykonaniu umowy, których przyczyną 

jest: 

a. zwłoka w dostawie Towaru przez producenta; 

b. zwłoka w dostawie Towaru przez przewoźnika; 

c. siła wyższa; 

d. okoliczność z ust. 3; 

e. zmiana zamówienia przez Kupującego, na którą wyraził zgodę Sprzedawca. 
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VI 

WADY TOWARU 

I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Kupujący jest zobowiązany dokonać sprawdzenia stanu ilościowego oraz jakościowego 

Towaru w chwili jego odbioru. 

2. W razie przesłania Towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, 

Kupujący obowiązany jest zbadać Towar w czasie odbioru; jeżeli stwierdził, że w czasie 

przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich 

czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 

3. Kupujący zobowiązany jest zgłosić Sprzedawcy w dniu odbioru pisemne zastrzeżenia 

dotyczące jakości lub ilości towaru podpisane przez Kupującego lub osoby 

upoważnione do działania w imieniu Kupującego (wraz z pisemnym umocowaniem). 

Zastrzeżenia winny zostać nadane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru przez wyznaczonego publicznego operatora pocztowego (którym na dzień 

sporządzenia OWU pozostaje Poczta Polska S.A.). Zgłoszenia dokonane w innej formie 

są bezskuteczne. 

4. Kupujący zwrócić może jedynie Towar, co do którego zgłosił zastrzeżenie w terminie, 

a ponadto który nie został uszkodzony lub przetworzony, połączony lub zmieszany. 

5. Sprzedawca nie odpowiada, za błędne wyliczenia lub błędnie podane przez Kupującego 

wymiary Towarów. 

6. Przez podpisanie faktury VAT, dokumentu kasowo-magazynowego lub dokumentu WZ 

Kupujący potwierdza spełnienie przez Sprzedawcę jego części umowy, podpisane 

dokumenty stanowią jednocześnie potwierdzenie przez Kupującego wydanie towaru 

wolnego od wad. 

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar jest wyłączona, a także: 

a. Sprzedawca nie odpowiada za wady Towaru z winy producenta; 

b. jest wyłączona w przypadku zmiany, przerobienia, przetworzenia, zmieszania i 

połączenia Towaru z inną rzeczą przez Kupującego. 

8. Wady Towaru malowanego Kupujący zobowiązany jest zgłosić zgodnie z ust. 1 – 3. 

Odpowiedzialność Sprzedawcy za wszelkie wady Towaru malowanego powstałe po 

przerobieniu, połączeniu z inną rzeczą przez Kupującego jest wyłączona. 

9. Sprzedawca może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 

Kupujący: 
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a. pozostaje w zwłoce w zapłacie ceny; 

b. jest dłużnikiem i wszczęto przeciwko niemu sądowe lub administracyjne 

postępowanie egzekucyjne; 

c. zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Kupującego lub toczy 

się postępowanie o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej lub upadłość taką 

ogłoszono, a także gdy wobec Kupującego toczą się postępowania 

restrukturyzacyjne lub sanacyjne; 

d. Kupującego będącego osobą prawną postawiono w stan likwidacji lub podjęto 

uchwałę o jego przekształceniu, połączeniu lub podziale; 

e. Kupujący będący osobą fizyczną – zmarł. 

 

VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Klauzula poufności: 

a. ceny podawane przez Sprzedawcę w ofercie zgodnie z pkt. II ust. 4 i w toku 

negocjacji jak i zapytań Kupującego stanowią informacje poufne Sprzedawcy; 

b. strony umowy zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim informacji 

poufnych uzyskanych w toku negocjacji, zapytań, ofercie lub w umowie; 

c. strony ustalają, że w przypadku ujawnienia osobom nieuprawnionym informacji 

poufnych, Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10.000 zł 

(dziesięć tysięcy złotych i zero groszy) w terminie 7 dni od dnia wezwania; 

d. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kary umownej także w przypadku 

ujawnienia informacji poufnych przez podmiot osobowo lub kapitałowo 

powiązany z Kupującym, jak również przez pracowników oraz podmiotów o 

których mowa powyżej, a także osób świadczących na rzecz Kupującego usługi 

na podstawie stosunku cywilnoprawnego; 

e. zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia na zasadach 

ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle umowy zawartej z 

Kupującym będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. 

3. We wszystkich sprawach spornych wynikających lub mogących wyniknąć z zawartych 

umów wyłączna jurysdykcja przysługuje sądom polskim. 

4. Do kwestii nieuregulowanych OWU zastosowanie ma prawo polskie. 
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5. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień OWU zostało uznane za nieważne, 

OWU w pozostałej części pozostaje ważne. Sprzedawca zobowiązują się do zastąpienia 

nieważnych postanowień umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi do 

postanowień uznanych za nieważne. 

6. OWU dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy: www.rekosteel.pl/owu oraz w 

siedzibie Sprzedawcy. OWU wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie 

internetowej. 

7. W przypadku zmiany OWU w trakcie wykonania umowy zastosowanie mają OWU 

obowiązujące w dniu zawarcia umowy. 

8. Niniejsze OWU obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 r. 


