
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

CONTEC Sp. z o.o. 
 

§ 1 WARUNKI OGÓLNE 

Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) określają 

zasady sprzedaży towarów, przez  CONTEC Sp. z o.o., ul. 

Lipowa 7, 62-052 Komorniki, zarejestrowana w Krajowym 

Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000093161. 

OWS są dostępne dla Kupującego na stronie internetowej 

www.contec.net.pl 

Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym 

strony w zakresie sprzedaży towarów.  

Ustalenie odmiennych warunków wymaga zawarcia przez 

strony pisemnego porozumienia i nie może być dokonane 

przez jednostronne oświadczenie złożone drugiej stronie. 

§ 2 TERMINOLOGIA 

Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna pro-

wadząca działalność gospodarczą.  

Termin płatności – dzień, w którym należność za towar 

staje się wymagalna. 

§ 3 ZAWARCIE UMOWY, ANULOWANIE ZAMÓWIENIA, 
TERMIN DOSTAWY 

1. Zamówienie musi zawierać następujące dane: 

� nazwę i adres kupującego, 

� numer NIP, 

� numeru oferty, jeśli dotyczy, 

� nazwę handlową lub symbol alfanume-

ryczny towaru 

� ilość zamówionego towaru, 

� miejsce i warunki dostawy/odbioru to-

waru. 

Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zamówienia oraz 

pisemne potwierdzenie zamówienia (w formie e-mail).  

Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedającego, a brak jego 

odpowiedzi, nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia. 

Anulowanie zamówienia jest dopuszczalne po pisemnym 

ustaleniu warunków anulowania zamówienia z Contec.  

Contec nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedotrzy-

mania terminu dostawy, jeżeli nastąpiło to na skutek siły 

wyższej. Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie 

odszkodowawcze wynikłe z tytułu niewykonania lub niena-

leżytego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mia-

nem siły wyższej zalicza się m.in. wojnę, pożar, strajk, em-

bargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energe-

tyczne, również jeżeli zdarzenia te nastąpiły po stronie 

dostawców Contec. 

§ 4 CENY 

Wszystkie ceny wskazane w ofercie są cenami netto. 

Jeżeli waluta kalkulacyjna różni się od waluty fakturowania, 

ceny na fakturze są przeliczane według kursu sprzedaży 

dewiz PKO BP obowiązującego w dniu wystawienia faktury. 

Jeśli Kupujący życzy sobie fakturę w obcej walucie lub prze-

liczoną według kursu NBP (tabela A kursów średnich z dnia 

poprzedzającego dzień wystawienia faktury) jest zobowią-

zany do wyraźnego zaznaczenia tejże prośby przy składaniu 

zamówienia. Prośba musi być pisemnie zaakceptowana 

przez Contec. 

Korekty faktur  nie będą wystawiane w sytuacji, gdy Kupu-

jący zażąda zmiany sposobu przeliczenia należności lub 

zmiany waluty w jakiej wystawiona jest faktura pierwotna z 

pominięciem zasady przedstawionej w § 4.  

W przypadku zamówienia nie poprzedzonego ofertą obo-

wiazują ceny wg aktualnego cennika. 

§ 5 PŁATNOŚCI 
Forma i termin zapłaty należności są wskazane na fakturze. 

Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na 

rachunku bankowym Sprzedawcy, albo dzień zapłaty go-

tówką. 

Nieuregulowanie należności w terminie określonym na 

fakturze upoważnia Contec do przerwania dostaw i/lub 

wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień.  

Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówie-

nia złożonego przez Kupującego, który zalega  z płatnościa-

mi lub opłaca faktury nieterminowo, od zmiany formy 

płatności dla kolejnych dostaw z przelewu na gotówkę, 

pobranie lub przedpłatę. 

Wniesienie reklamacji nie zwalania Kupującego z obowiązku 

dokonania płatności w ustalonym terminie. 

§ 6 DOSTAWA 

Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej na 

koszt Kupującego, o ile nie uzgodniono innego sposobu 

dostawy. 

Koszt standardowego opakowania towaru pokrywa Contec. 

Firmie kurierskiej przekazywane są dane osobowe niezbęd-

ne do realizacji zlecenia. 

Przy odbiorze własnym, towar musie być odebrany w ciągu 

5 dni roboczych od momentu potwierdzenia, że towar 

oczekuje na odbiór. Niedotrzymanie terminu upoważnia 

CONTEC do wysyłki towaru na koszt Kupującego bez jego 

dyspozycji. 

Contec nie odpowiada za straty, szkody lub koszty (pośred-

nie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z 

tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane 

działaniem operatora logistycznego. 

Terminy dostawy mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, 

za które Contec nie ponosi odpowiedzialności. 

Ewentualne braki ilościowe lub jakościowe należy zgłosić 

niezwłocznie po ich wykryciu, jednak nie później niż w 

przeciągu 2 dni od otrzymania dostawy. 

§ 7 ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI TOWARU 

Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru aż do 

zapłaty w pełnej wysokości. 

Za moment uiszczenia przez Kupującego ceny za sprzeda-

wany Towar w pełnej wysokości uznaje się moment zaksię-

gowania wpłaty należności z tytułu ceny za sprzedawany 

Towar w pełnej wysokości na rachunku bankowym Sprze-

dawcy albo moment zapłaty przez Kupującego ceny za 

sprzedawany Towar w pełnej wysokości gotówką – gdzie w 

przypadku zapłaty gotówką dodatkowo będzie potwierdze-

nie pokwitowaniem wystawionym przez Sprzedawcę. Po-

kwitowanie określać będzie numer faktury, wysokość doko-

nanej zapłaty ceny przez Kupującego oraz dzień dokonania 

zapłaty ceny. 

§ 8 GWARANCJA 

Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na sprzedane 

towary. Okres jej obowiązywania zależny jest od produ-

centa.  

Kupujący składający reklamację jest zobowiązany dostar-

czyć wadliwy towar na koszt Contec.  

 
 



§ 10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych oso-

bowych przez Contec oraz podmioty działające na jego 

zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją  sprze-

daży towarów przez Contec. 

§ 11 DANE POUFNE 

Kupujący nie może bez zgody Contec przekazywać  informa-

cji poufnych uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych z 

Contec osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą 

przedsiębiorstwa czyli informacji technicznych, technolo-

gicznych, organizacyjnych oraz innych, posiadających war-

tość gospodarczą,  bez potrzeby uprzedniego oznaczenia ich 

jako poufne. 

§ 12 ZWROT 

Zakupiony niewadliwy i nieużywany towar może być zwró-

cony przez Kupującego w oryginalych, nienaruszonych 

opakowaniach jedynie po wyrażeniu zgody.  

Towar wyprodukowany na specjalne zamówienie Kupujące-

go nie podlega zwrotowi.  

Contec nie ponosi odpowiedzialności za zwroty nieuzgod-

nione. 

§ 13 ZAKOŃCZENIE 

Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie. 

Teksty umowy i OWS w języku polskim są wersją oryginalną. 

W sprawach nieuregulowanych w OWS mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie 

ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS. 

Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich 

sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych 

niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polu-

bownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia 

sporu będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Con-

tec. 

 

 


