OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (pomiędzy przedsiębiorcami)
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) odnoszą się do umów sprzedaży
dokonywanych przez Pawła Kalitę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kalita
Paweł Tech - Ekspert Południe przy ulicy Władysława Grabskiego 14, 37-450 Stalowa Wola,
NIP: 866-100-16-73 z innymi przedsiębiorcami.
Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują i stanowią integralną część wszystkich ofert składanych
przez Kalita Paweł Tech - Ekspert Południe.
Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne są na stronie www.techekspert.pl oraz w siedzibie
Tech - Ekspert Południe.
I.

Definicje

1. Sprzedawca: Paweł Kalita prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kalita Paweł
Tech - Ekspert Południe;
2. Kupujący: przedsiębiorca, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub prowadzi
z nim negocjacje w celu zawarcia takiej Umowy, jak również Korzystający, gdy na podstawie
umowy leasingu zawartej z Kupującym wykonuje on uprawnienia przysługujące Kupującemu;
3. Korzystający: przedsiębiorca, który zawarł z Kupującym umowę leasingu maszyny, którą
Kupujący nabył od Sprzedawcy;
4. Maszyna lub Przedmiot Umowy: wszystkie maszyny budowlane i urządzenia oferowane
przez Sprzedawcę lub będące przedmiotem zawartej Umowy Sprzedaży, jak również części do
tych maszyn, oprzyrządowanie lub wyposażenie dodatkowe;
5. Umowa Sprzedaży: umowa, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na
Kupującego własność określonej maszyny i wydać mu ją, a Kupujący zobowiązuje się do jej
odebrania i zapłaty ceny;
6. OWS: niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (pomiędzy przedsiębiorcami)
II. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszelkich Umów Sprzedaży i ofert, w których Kalita
Paweł Tech - Ekspert Południe występuje jako Sprzedawca, a inny przedsiębiorca jako
Kupujący.
2. OWS stanowią integralną część Umowy Sprzedaży.
3. W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami Umowy Sprzedaży
i OWS, stosuje się postanowienia Umowy Sprzedaży.
4. Przyjęcie postanowień odmiennych od treści OWS wymaga zgody obu stron wyrażonej
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
III. Zawarcie Umowy Sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży, Kupujący składa Sprzedawcy zapytanie ofertowe,
zawierające takie dane jak: oznaczenie Kupującego (firma, pod którą działa Kupujący, adres
Kupującego, NIP Kupującego), specyfikację techniczną Przedmiotu Umowy umożliwiającą
przygotowanie oferty przez Sprzedawcę, miejsce odbioru Przedmiotu Umowy. Zapytanie może
zostać złożone przez Kupującego w formie ustnej, pisemnej lub drogą elektroniczną.
2. Kupujący na prośbę Sprzedawcy zobowiązany jest dostarczyć dokumenty weryfikacyjne:
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze
identyfikacyjnym (REGON), numerze identyfikacji podatkowej (NIP), aktualny wpis do KRS,
upoważnienie do podpisywania zamówień i umów (jeśli nie wynika z KRS).
3. Przesłanie powyższych dokumentów jest równoznaczne z zapewnieniem, iż dane
wynikające z tych dokumentów są aktualne.
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4. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożone przez Kupującego Sprzedawca składa
Kupującemu wiążącą ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, zawierającą: oznaczenie Sprzedawcy
(firma, pod którą Sprzedawca działa, adres Sprzedawcy, NIP Sprzedawcy), specyfikację
techniczną Przedmiotu Umowy, cenę, warunki płatności, termin wydania Przedmiotu Umowy,
datę oferty. Oferta może zostać złożona przez Sprzedawcę w formie pisemnej lub drogą
elektroniczną. Ważność oferty określa się na 14 dni.
5. Akceptacja oferty Sprzedawcy następuje w formie zamówienia złożonego przez Kupującego.
Zamówienie powinno zawierać: firmę pod którą Kupujący działa, adres Kupującego, NIP
Kupującego, dane Sprzedającego: firmę, pod którą Sprzedawca działa, adres i NIP
Sprzedawcy, przedmiot zamówienia, cenę, warunki płatności, termin wydania Przedmiotu
Umowy, nr oferty Sprzedawcy, data zamówienia. Zamówienie może zostać złożone w formie
pisemnej lub drogą elektroniczną.
6. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez
Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Kupującego w terminie 4 dni roboczych od daty
złożenia zamówienia w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
7. W przypadku ustalenia przez Strony konieczności wpłaty zadatku, za termin złożenia
zamówienia uważa się termin zaksięgowania tej wpłaty przez Sprzedawcę. Zamawiający
wpłaca zadatek w wysokości 10 % wartości brutto Umowy na podstawie faktury proforma
w ciągu 3 dni od daty wystawienia tej faktury.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po jego stronie,
wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
9. W przypadku jeśli Kupujący nie wpłacił zadatku i odstępuje od Umowy z przyczyn leżących
po jego stronie zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10 %
wartości brutto Umowy.
10. Wymienione w Umowie Sprzedaży lub w ofercie Sprzedawcy załączniki stanowią jej
integralną część.
11. Przez zawarcie Umowy Sprzedaży, przyjęcie oferty Sprzedawcy lub złożenie zamówienia
na Maszynę Kupujący potwierdza, że zapoznał się z OWS i wyraża zgodę na ich treść.
IV. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy Sprzedaży mogą być maszyny i urządzenia nowe lub używane.
W przypadku nowych Maszyn Umowa Sprzedaży obejmuje gotową maszynę wybraną przez
Kupującego bądź maszynę, która na zamówienie Kupującego zostanie dopiero wyprodukowana
i dostarczona.
2. Sprzedawca nie jest producentem maszyn ani ich części.
3. Specyfikację Przedmiotu Umowy określa oferta Sprzedawcy, Umowa Sprzedaży.
4. W przypadku gdy Przedmiot Umowy ma posiadać dodatkowe właściwości wymagane przez
Kupującego lub służyć innemu celowi niż wynikający z okoliczności lub zwykłego przeznaczenia
rzeczy, cel ten i właściwości muszą zostać zastrzeżone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności w Umowie Sprzedaży lub ofercie Sprzedawcy.
5. Korzystanie z Przedmiotu Umowy powinno odbywać się z należytą starannością, zgodnie
ze zwykłym przeznaczeniem rzeczy oraz warunkami określonymi w instrukcji obsługi.
V. Miejsce i termin wydania Przedmiotu Umowy
1. Miejscem wydania Przedmiotu Umowy jest siedziba firmy Sprzedawcy.
2. Termin wydania Przedmiotu Umowy określa oferta Sprzedawcy lub potwierdzenie
zamówienia.
3. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie całości lub części ceny, termin wydania
Przedmiotu Umowy ulega przedłużeniu o czas tego opóźnienia.
VI. Zastrzeżenie prawa własności
1. Prawo własności do Przedmiotu Umowy zostaje przeniesione na Kupującego z chwilą
całkowitej zapłaty ceny
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2. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy przechodzi na
Kupującego z chwilą faktycznego przekazania mu Przedmiotu Umowy i podpisaniu protokołu
zdawczo – odbiorczego.
VII. Wydanie i odbiór, protokół zdawczo – odbiorczy
1. Osobą uprawnioną przez Kupującego do odbioru Przedmiotu Umowy (w tym podpisania
protokołu zdawczo – odbiorczego) jest osoba występująca w imieniu Kupującego w miejscu
wydania Przedmiotu Umowy.
2. Wydanie i odbiór Przedmiotu Umowy stwierdza protokół zdawczo – odbiorczy sporządzony
w miejscu przekazania Przedmiotu Umowy, podpisany przez osobę występującą w imieniu
każdej ze stron Umowy.
3. Kupujący ma obowiązek sprawdzić Przedmiot Umowy w chwili przekazania. Jeżeli Przedmiot
Umowy posiada jakiekolwiek wady Kupujący zgłosi stwierdzone wady w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Kupujący umożliwi Sprzedawcy usunięcie wad w Przedmiocie Umowy.
Sprzedawca usunie wady Przedmiotu Umowy, o ile ponosi odpowiedzialność za takie wady, na
zasadach i w granicach określonych w pkt. IX OWS, w terminie wynikającym z charakteru wady.
4. Postanowienia ustępu 3 nie mają zastosowania, jeśli odpowiedzialność Sprzedawcy za wady
Przedmiotu Umowy jest wyłączona lub jeśli Kupujący był świadomy istniejących wad
w Przedmiocie Umowy w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. W takim przypadku Sprzedawca
nie jest odpowiedzialny ani zobowiązany do usunięcia wad.
5. W przypadkach określonych w ustępie 3 i 4 Kupujący nie może odmówić odbioru Przedmiotu
Umowy ani odstąpić od Umowy Sprzedaży z powodu wad fizycznych Przedmiotu Umowy.
6. Przedmiot Umowy uważa się za wydany z chwilą podpisania protokołu
zdawczo – odbiorczego.
VIII. Cena, termin zapłaty
1. Cenę Przedmiotu Umowy i termin jej zapłaty określa Umowa Sprzedaży lub oferta
Sprzedawcy, a jeśli nie została na nich wskazana – faktura VAT.
2. Do cen podanych w Umowie Sprzedaży, ofercie należy doliczyć podatek VAT od towarów
i usług według stawki obowiązującej w chwili sprzedaży. W przypadku zmiany stawki VAT po
zawarciu Umowy lub złożeniu oferty przez Sprzedawcę, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty
ceny uwzględniającej aktualną stawkę VAT.
3. Jeżeli termin zapłaty nie został określony, cena powinna zostać zapłacona przed wydaniem
Maszyny w terminie podanym w fakturze Sprzedawcy.
4. Dniem zapłaty jest dzień wpływu pieniędzy na konto Sprzedawcy.
5. Zapłata następuje na podstawie faktury VAT lub faktury Proforma wystawionej przez
Sprzedawcę.
IX. Gwarancja, odpowiedzialność, serwis
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy Sprzedaży z powodu okoliczności przez siebie niezawinionych, siły wyższej, zarządzeń
władz, jak również z powodu strajku lub przestoju powstałego u Producenta maszyny.
2. Sprzedawca ani Producent Maszyny nie ponoszą odpowiedzialności wobec Kupującego za
utracone przez Kupującego zyski, poniesione straty, szkody pośrednie lub przestoje.
3. Szczegółowe warunki gwarancji określa dokument Karta Gwarancyjna. Brak karty
gwarancyjnej oznacza brak okresu gwarancji na wybrany Przedmiot Umowy.
4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne w Maszynie jest wyłączona
na podstawie art. 558 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
5. Jeśli na maszynę udzielono gwarancji, wszelką odpowiedzialność za wady fizyczne Maszyny
ponosi gwarant w ramach udzielonej gwarancji.
6. Wady Przedmiotu Umowy są usuwane w ramach udzielonej gwarancji, na warunkach
i w zakresie w niej wskazanym. Niniejsze OWS nie stanowią oświadczenia gwarancyjnego ani
dokumentu gwarancji.
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7. W przypadku wad (w tym usterek, awarii) nie objętych gwarancją lub w przypadku gdy na
Przedmiot Umowy nie został udzielona gwarancja:
• wszelkie wady (w tym usterki, awarie) Przedmiotu Umowy są usuwane odpłatnie
• zgłoszenia wady (w tym usterek, awarii) Przedmiotu Umowy do Sprzedawcy dokonuje
Kupujący
• Kupujący ma obowiązek udostępnić Maszynę w celu wykonania naprawy
• naprawy Przedmiotu Umowy wykonywane są wyłącznie na terenie Polski
• szczegółowe zasady usuwania wad (w tym usterki, awarie) przez Sprzedawcę określa
dokument „Ogólne Warunki Obsługi Serwisowej”
8. Postanowienia OWS dotyczące ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Sprzedawcy
zachowują moc i stosuje się je także w razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
X. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Sprzedawca informuje:
1. Dane Administratora
Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. W sprawach dotyczących
ochrony
danych
osobowych
można
skontaktować
pod
adresem
e-mail:
techekspert@techekspert.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
W celu realizacji Umowy Sprzedaży, Kupujący powierza Sprzedawcy dane osobowe do
przetwarzania w zakresie pracowników i współpracowników Kupującego. Cel powierzenia
przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań
wynikających z Umowy Sprzedaży.
Kupujący powierza Sprzedawcy dane osobowe następujących kategorii osób
i w następującym zakresie: dane osobowe pracowników i współpracowników, którzy
reprezentują Kupującego i koordynują realizację Umowy tj.: imię i nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu, numer dowodu osobistego. Analogicznie Sprzedawca jako administrator
danych osobowych pracowników, powierza Kupującemu dane osobowe pracowników
i współpracowników, którzy reprezentują Sprzedawcę i koordynują realizację Umowy Sprzedaży
tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
3. Okres przetwarzania
Sprzedawca i Kupujący zgodnie oświadczają, że będą przetwarzać dane osobowe przez okres,
w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
4. Ochrona danych
Strony
zobowiązują
się
do
wdrożenia
odpowiednich
środków
technicznych
i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym.
5. Pozostałe aspekty związane z ochroną danych
W procesie administrowania i przetwarzania danych osobowych Strony działają w zgodzie
z obowiązkami nałożonymi na nie odpowiednio przez przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych, w szczególności RODO i lokalne regulacje wydane na podstawie RODO.
XI. Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla niniejszych warunków i umów pomiędzy stronami jest wyłącznie
prawo polskie. W kwestiach nie unormowanych postanowieniami niniejszych warunków stosuje
się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie oferty, potwierdzenia i Umowy podlegają i są interpretowane zgodnie
z prawem polskim. W stosunku do wszelkich sporów wynikających z Umowy lub z nią
związanych Kupujący i Sprzedawca będą w pierwszej kolejności starali się rozstrzygnąć
je w wyniku porozumienia i negocjacji w dobrej wierze, w duchu wzajemnej współpracy.
3. Wszelkie zmiany niniejszych OWS oraz zmiany Umów pomiędzy stronami wymagają dla
swej ważności formy pisemnej.
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4. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszych OWS oraz umów na nich opartych, rozstrzygać
będą sądy właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
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