
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY, DOSTAW I USŁUG
  Sweillem Polska Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne
Par. 1

1.Niniejsze Ogólne Warunki SPRZEDAŻY (zwane dalej OWS) określają standardowe warunki, na jakich SPRZEDAJĄCY dostarcza 
PRODUKTY KUPUJĄCEMU i dotyczą one wszystkich ofert cenowych i sprzedaży, o ile nie zostanie inaczej ustalone na piśmie. 

2.OWS stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 i następne k.c. Stanowią one integralną część umów i zamówień i 
obowiązują obie strony umowy. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia OWS wymagają zgody obu stron wyrażonej 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.OWS są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Sprzedającego, i przekazywane Kupującemu jako załącznik 
oferty lub zawartej umowy.

4.SPRZEDAJĄCEGO nie obowiązują żadne warunki sprzedaży lub zastrzeżenia KUPUJĄCEGO sprzeczne z niniejszymi warunkami, 
nawet jeśli SPRZEDAJĄCY nie wyraził wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków lub zastrzeżeń. KUPUJĄCY nie może dokonać 
cesji swych praw i obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków. 

5.Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych 
Warunkach nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych 

Warunków.

Zawarcie umowy, ceny, płatności
Par. 2

1.Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie  Zamówienia przez Kupującego i jego przyjęcie przez Sprzedającego. Zawarcie umowy 
partnerskiej następuje poprzez jej podpisanie przez obydwie strony.

2.Oferty składane przez SPRZEDAJĄCEGO na towary i usługi obowiązują przez okres 30 dni od daty przedstawienia oferty 
KUPUJĄCEMU, chyba że uzgodniono inaczej. Oferta przestaje obowiązywać w przypadku, gdy KUPUJĄCY nie przyjmie oferty 
bezwarunkowo I nie złoży w terminie 30 dni pisemnego zamówienia.

3.Zamówienie jest dla SPRZEDAJĄCEGO wiążące wyłącznie jeśli przyjmie je na piśmie bądź jeśli dostarczy zamówione PRODUKTY 

KUPUJĄCEMU.

Par. 3
Cena wyrobów jest ustalana na podstawie cennika Sprzedającego z dnia wystawienia faktury lub odrębnej oferty Sprzedającego 

złożonej Kupującemu. Kupujący nie może powoływać się na nieznajomość aktualnego cennika Sprzedającego. 

Par. 4
1. Płatności należy dokonywać w walucie podanej na fakturze. 

2. KUPUJĄCY obowiązany jest dokonać płatności pełnej wartości faktury w terminie z niej wynikającej, chyba że ustalono inaczej na 
piśmie. SPRZEDAJĄCEMU przysługuje prawo naliczania odsetek za nieterminową zapłatę wysokości ustawowej. 

3. KUPUJĄCY obowiązany jest zrekompensować SPRZEDAJĄCEMU wszelkie koszty poniesione przez SPRZEDAJĄCEGO w związku z 

windykacją przeterminowanych należności. 

Odstąpienie od umowy, postanowienia dodatkowe

Par. 5
1.SPRZEDAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, składając KUPUJĄCEMU powiadomienie na piśmie, w 
przypadku gdy KUPUJĄCY w istotny sposób narusza swe obowiązki wynikające z OWS bądź innej umowy ze SPRZEDAJĄCYM. 
2.Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków, KUPUJĄCY dopuszcza się istotnego naruszenia, między innymi, w sytuacjach, gdy:
a) nie wywiązuje się ze swych zobowiązań w terminach, gdy przypadają one do zapłaty; 
b) układa się z wierzycielami; 
c) cały majątek Kupującego lub jego część podlega zarządowi przymusowemu lub 

d) złożono wniosek o likwidację bądź ustanowienie zarządu w odniesieniu do KUPUJĄCEGO. 

Ciąg dalszy na następnej stronie



Par. 6

1.KUPUJĄCY nie jest uprawniony do potrącania, kompensowania lub odliczania kwot, jakich dochodzi od SPRZEDAJĄCEGO od 
kwoty, jaką zobowiązany jest zapłacić SPRZEDAJĄCEMU z tytułu jakiejkolwiek umowy ze SPRZEDAJĄCYM.

2.SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany dostarczyć PRODUKTY wyłącznie, jeśli KUPUJĄCY dokonał należnej zapłaty wszelkich kwot, jakie 
zobowiązany jest zapłacić SPRZEDAJĄCEMU w dniu dostawy z tytułu umowy ze SPRZEDAJĄCYM. SPRZEDAJĄCY ma ponadto prawo 
zawiesić dostawę PRODUKTÓW, jeśli KUPUJĄCY dopuści się opóźnienia w płatności, przy czym nie ma to wpływu na inne prawa 
SPRZEDAJĄCEGO wynikające z umowy z KUPUJĄCYM.

3.SPRZEDAJĄCY nie jest zobowiązany do wznowienia dostaw, dopóki KUPUJĄCY nie dokona płatności wszelkich zaległych 
należności, wraz ze wszelkimi kosztami i należnymi odsetkami.

Realizacja Zamówienia

Par. 7

1.Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby na wskazane w zamówieniu miejsce, o ile miejsce to znajduje się na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej.  

2.Jeśli w zamówieniu nie wskazano miejsca dostawy, miejscem tym jest siedziba Kupującego.  

3.Koszt dostawy wyrobów pokrywa Kupujący, chyba, że Strony ustaliły inaczej.  O ile inaczej nie uzgodniono, koszt rozładunku 
Urządzeń w miejscu dostawy pokrywa Kupujący.     
4.Korzyści i ciężary związane z wyrobami, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia, przechodzą na Kupującego z chwilą 
dostawy towarów na wskazane miejsce, przed ich rozładunkiem.     

5.Przed rozładunkiem Kupujący ma obowiązek zbadać dostarczone wyroby w sposób odpowiedni do wielkości i rodzaju wyrobów 
oraz sposobu ich opakowania; w razie stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń, które mogły powstać w czasie transportu, 
Kupujący ma obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym 
powiadomić niezwłocznie Sprzedającego, nie później jednak niż następnego d
nia po dniu dostawy pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych wobec Sprzedającego z tego tytułu.     

Gwarancja, rękojmia

Par. 8

1.Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedawane wyroby na warunkach określanych w umowie. 

2.Gwarancja udzielona przez Sprzedającego nie obejmuje wad Urządzeń, które powstały po wydaniu wyrobów Kupującemu, za 
które Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność.

3.W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zgodność wyrobów z oczekiwaniami Kupującego lub 
użytkowników, za prawidłowość zamontowania wyrobów oraz za nieprawidłowe dobranie wyrobów do parametrów inwestycji.

4. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. 

Zastrzeżenie własności

Par. 9

1.Sprzedający zastrzega własność wszelkich wyrobów aż do pełnego uiszczenia ceny przez Kupującego. Do tego czasu ryzyko utraty, 
uszkodzenia lub pomniejszenia wartości wyrobów ponosi Kupujący.     

2.Kupujący z chwilą zawarcia Umowy przelewa na Sprzedającego wszelkie roszczenia w stosunku do kontrahentów Kupującego, 
jakie powstaną z tytułu dalszej sprzedaży Urządzenia objętego zastrzeżeniem prawa własności.    

3. Jeżeli przed zapłatą ceny Kupujący przeniesie prawo własności na osobę trzecią, suma uzyskana z tego tytułu będzie w pierwszej 
kolejności przeznaczona na zaspokojenie roszczeń Sprzedającego. Jeżeli sumy z tego tytułu nie da się odzyskać, Kupujący jest 
odpowiedzialny za wynikłą  stąd szkodę.     

Odpowiedzialność SPRZEDAJĄCEGO za doradztwo techniczne i inne usługi 

Par. 10

1.SPRZEDAJĄCY ponosi odpowiedzialność za doradztwo techniczne, instrukcje i inne informacje na temat użycia PRODUKTÓW lub 
inne usługi świadczone przez niego lub jego przedstawiciela, wyłącznie jeśli KUPUJĄCY może wykazać, że:

a) SPRZEDAJĄCY udzielił porady lub wykonał usługi niedbale biorąc pod uwagę informacje, sprzęt i wiedzę, jakie SPRZEDAJĄCY ma 
do dyspozycji w danym czasie oraz

b) że KUPUJĄCY poniósł skutkiem tego bezpośrednią stratę. Konsekwentnie, SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za straty 
pośrednie, w tym utratę zysków lub dochodów, stratę czasu bądź utratę możliwości używania wyrobów, maszyn lub urządzeń. 

Ciąg dalszy na następnej stronie



Ograniczenie odpowiedzialności

Par. 11

1.Strony uzgadniają, że odpowiedzialność SPRZEDAJĄCEGO wobec KUPUJĄCEGO nie przekroczy ceny fakturowej PRODUKTÓW. 

2.SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków lub dochodów, stratę czasu bądź utratę możliwości 
używania produktów, maszyn lub urządzeń. W żadnym razie SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub 
szkody szczególne bądź pośrednie. 

Informacje poufne

Par. 12

1.Sprzedawca może ujawniać Kupującemu informacje o charakterze poufnym. O ile Sprzedawca nie wyrazi uprzednio zgody na 
piśmie, Kupujący nie będzie wykorzystywać ani ujawniać tego rodzaju informacji osobom trzecim. W szczególności, choć nie 
wyłącznie, za informacje poufne uważa się dane o udzielanych rabatach. 

2.Kupujący, który przy wykonywaniu Umowy posługuje się lub współpracuje z osobami trzecimi, zobowiązany jest do 
poinformowania tych osób o obowiązku zachowania tajemnicy w stosunku do informacji poufnych oraz skutecznego 
wyegzekwowania od nich obowiązku zachowania poufności w takim samym zakresie, w jakim obowiązek ten dotyczy Kupującego.     

Zmiany ogólnych warunków

Par. 13

1.Ogólne Warunki mogą być zmienione przez Sprzedającego w każdym czasie. Sprzedawca dołoży wszelkich starań w szczególności 
poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej, aby powiadomić Kupujących o zmianach w Ogólnych Warunkach.

2.Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków nie dotyczą Umów Sprzedaży zawartych wcześniej, tj. przed wejściem w życie zmienionych 
Ogólnych Warunków.     

Siła wyższa

Par. 14

1 Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z 
Umowy Sprzedaży spowodowane przez siłę wyższą. 

2.Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do 
zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do 
ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, 
eksplozję, pożar, strajk etc.     

Prawo właściwe i jurysdykcja

Par. 15

1.OWS stanowią niepodzielną umowę pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM, dotyczącą dostawy PRODUKTÓW. KUPUJĄCY 
zgadza się, że nie przysługują mu inne prawa regresu w stosunku do SPRZEDAJĄCEGO poza tymi, jakie zostały wyraźnie określone w 
niniejszych Ogólnych Warunkach. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie niezależnie od tego, czy KUPUJĄCY ma podstawę 
roszczenia z powodu niedbałego działania SPRZEDAJĄCEGO lub jego przedstawiciela. 

2.Strony zmierzać będą do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją lub wykonaniem Umowy 
Sprzedaży. 

3.Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

4.W sprawach nie uregulowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży stosuje się przepisy polskiego prawa. 

5.Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od 01.06.2012


