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Zagórów   2019.04.07 

NR. DOK. 2019-04–07-1   

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw dla konstrukcji stalowych produkowanych 
wg. norm: PN-EN 1090-1 lub PN-EN 40-5 

obowiązujące w PPUH ELMONTER OŚWIETLENIE Mariusz Szkudlarek 
z siedzibą w Zagórowie, ul. Przemysłowej 1  

 
I. Definicje 
1. OWSiD – Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw, 
2. Producent – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Elmonter Oświetlenie” 

Mariusz Szkudlarek z siedzibą w 62-410 Zagórów; ul. Przemysłowa 1 
3. Zamawiający – każdy podmiot zamawiający wykonanie Produktu u Producenta i/lub montaż 

Produktu przez Producenta. 
4. Produkt - konstrukcja stalowa, wyprodukowana przez Elmonter Oświetlenie według normy 

PN-EN 1090-1 lub PN-EN40-5 lub produkty obce, których producentem nie jest Producent 
ale jest ich dystrybutorem. 

5. Strony – Producent oraz Zamawiający. 
6. Oferta – Indywidualna informacja cenowa o towarach i usługach Producenta. 
7. Dostawa – dostawa Produktów do Zamawiającego na wskazany adres. 
8. Gwarancja – zobowiązanie Producenta do naprawy Produktów, w przypadku ujawnienia się 

wad na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Gwarancji  dla Konstrukcji 
Stalowych produkowanych według norm PN-EN 1090-1 lub PN-EN40-5 (zwanych dalej 
OWG), obowiązujących u Producenta. 

9. Rękojmia – odpowiedzialność Producenta względem Zamawiającego za wady fizyczne i 
prawne sprzedanych Produktów zgodnie z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. 

 
II. Postanowienia ogólne 
1. OWSiD stanowią integralną cześć wszystkich Ofert, określające zasady składania i realizacji 

zamówień u Producenta oraz dostaw Produktów do Zamawiającego. 
2. OWSiD mają zastosowanie do wszystkich umów, zleceń i zamówień, realizowanych przez 

Producenta. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami OWSiD, zastosowanie mają przepisy 

polskiego Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego – bez względu na 
miejsce dostawy / siedziby Zamawiającego. 

4. Zamawiający, składając zamówienie, zlecenie u Producenta, oświadcza, iż zapoznał się z 
aktualnymi zapisami OWSiD i OWG Producenta, umieszczonymi na stronie internetowej 
Producenta w zakładce materiały do pobrania / inne materiały, https://elmonter.pl/inne-
materialy/ 

5. Inne warunki sprzedaży i dostaw oraz warunki gwarancji, niż ujęte w OWSiD i OWG 
wymagają formy pisemnej, uzgodnionej i zaakceptowanej przez Strony. 
 

III. Oferta 
1. Oferty przygotowane przez Producenta, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 

§1 Kodeksu Cywilnego a jedynie informację cenową. Są jedynie zaproszeniem do negocjacji i 
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stają się wiążące w momencie złożenia zamówienia przez Zamawiającego oraz potwierdzenia 
przez Producenta przyjęcia zamówienia do realizacji. 

2. Oferty określają wszystkie niezbędne informacje dla Zamawiającego, pozwalające 
Zamawiającemu zamówić Produkty u Producenta, w szczególności, ceny jednostkowe oraz 
warunki płatności i dostawy. 

3. Ceny podane w Ofertach, nie zawierają podatku VAT, który zostanie doliczony do faktury, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Producent nie wyraża zgody na jednostronne modyfikowanie Ofert przez Zamawiającego. 
5. Inne warunki sprzedaży niż określone w Ofertach i/lub w OWSiD wymagają formy pisemnej, 

uzgodnionej i zaakceptowanej przez Strony. 
6. W razie sprzeczności pomiędzy OWSiD Producenta a warunkami zakupu Zamawiającego, 

wiążące dla Producenta są niniejsze postanowienia OWSiD. 
 

IV. Zamówienia 
1. Zamówienia złożone do Producenta, muszą posiadać formę pisemną (e-mail, list polecony), 

podpisane przez osobę uprawnioną do składania takich zamówień ze strony Zamawiającego. 
Jakiekolwiek zastrzeżenia w składanych zamówieniach przez Zamawiającego, nie będą 
wiążące dla Producenta, jeżeli pozostają w sprzeczności z Ofertą lub OWSiD, chyba, że 
zostały indywidualnie uzgodnione z Producentem i posiadają formę pisemną potwierdzoną 
przez obie Strony. 

2. Zamówienia złożone do Producenta, wymagają ich potwierdzenia. Potwierdzenie zamówienia 
zostanie przesłane do Zamawiającego na e-mail, podany w zamówieniu w terminie do 5 dni 
roboczych od daty złożenia zamówienia. 

3. Terminy realizacji produkcji zamówień podane w potwierdzeniu mogą ulec zmianie 
w przypadkach wszelakich zdarzeń, za które Producent nie ponosi odpowiedzialności, 
w szczególności działania siły wyższej, na którą Producent nie ma żadnego wpływu, nie 
może go uniknąć, przezwyciężyć, ani nie może się przed nią zabezpieczyć. 

4. Zamówienia mogą nie zostać przyjęte do realizacji przez Producenta, jeżeli treść zamówień 
jest sprzeczna z przygotowaną Ofertą, OWSiD lub OWG. O takim fakcie Producent 
poinformuje Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. 

5. Rezygnacja przez Zamawiającego z całości lub części Zamówienia jak również wprowadzenie 
zmian w zamówieniu, nie będą uwzględniane przez Producenta chyba, że taka możliwość 
została zastrzeżona pisemnie w Ofercie lub ewentualne zmiany, zostały ustalone pomiędzy 
Stronami na etapie negocjacji. 

6. Zamawiający ponosi wobec Producenta odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe 
wskutek bezpodstawnej rezygnacji z zamówienia w całości lub części po jego złożeniu, w 
szczególności, do pokrycia wszystkich kosztów, jakie poniósł Producent w związku z 
zamówieniem. 

7. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż Producent posiada zawartą umowę ubezpieczenia 
transakcji i wierzytelności, jakie powstaną w stosunku do Zamawiającego w wyniku realizacji 
zamówienia zostaną objęte tą umową. Producent zastrzega sobie prawo wstrzymania 
realizacji zamówienia – bez konsekwencji wynikających z potwierdzenia zamówienia, – jeżeli 
jego realizacja skutkowałaby przekroczeniem udzielonego przez firmę ubezpieczeniową 
limitu kupieckiego. Prawo wstrzymania realizacji zamówienia przysługuje Producentowi do 
momentu dokonania wpłaty należności, pokrywającej różnicę obowiązującego w planowanej 
dacie płatności faktury limitu kupieckiego oraz wartość zamówienia podlegającego 
wstrzymaniu. 
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8. W przypadku braku możliwości uzyskania dla Zamawiającego limitu kupieckiego, 
Zamawiający zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty przesłania Zamówienia do 
Producenta, do dostarczenia Gwarancji Bankowej, na całość wartości brutto, z treścią 
uzgodnioną i zaakceptowaną przez Producenta. Termin ważności gwarancji bankowej nie 
może być krótszy, niż termin dostawy Produktów, wskazany w potwierdzeniu dostawy + 
termin płatności określony w Ofercie + 30 dni. Producent dopuszcza możliwość dokonania 
przedpłat do złożonych zamówień na podstawie faktur proforma. 

9. Zamówienie nie wiąże Producenta w przypadku, gdy: 
a) Producent nie uzyska w firmie ubezpieczeniowej limitu kupieckiego dla Zamawiającego 

lub przyznany limit nie jest wystarczający dla zabezpieczenia danego zamówienia; 
b) Oferta określa inne warunki zabezpieczenia transakcji niż limit kupiecki, a Zamawiający 

nie złożył w terminie wymaganego zabezpieczenia. 
c) Zamawiający nie dokona płatności na podstawie faktury proforma. 

10. W momencie wystąpienia któregokolwiek z przypadków wymienionych w pkt. IV.7-9, 
Producent na nowo określi termin realizacji zamówienia, biorąc pod uwagę, aktualne 
wykorzystanie możliwości produkcyjnych. 
 

V. Dostawy 
1. Warunki dostawy Producent określa w Ofertach oraz OWSiD, chyba, że pomiędzy stronami 

zostały uzgodnione inne warunki dostawy niż w Ofertach oraz OWSiD. Uzgodnienia te muszą 
jednak mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności. 

2. Jeżeli Oferta nie określa szczegółowych warunków dostawy, dostawa konstrukcji będzie 
realizowana na zasadzie EXW, zgodnie z zapisami Incoterms 2010 z zakładu Producenta w 
Michalinowie Oleśnickim 34; 62-410 Zagórów. Warunki odbiorów umieszczone na stronie 
internetowej Producenta w zakładce materiały do pobrania / inne materiały, 
https://elmonter.pl/inne-materialy/ 

3. Koszty dostawy ponosi Zamawiający, chyba, że w Ofercie podano szczegóły dotyczące 
Strony, która ponosi koszty transportu. 

4. W przypadku dostaw Produktów na miejsce wskazane przez Zamawiającego, dostawy 
realizowane będą do miejsc rozładunku zlokalizowanych przy utwardzonych drogach 
publicznych, względnie innych utwardzonych drogach, do których Zamawiający posiadał 
będzie tytuł prawny na czas przewozu i rozładunku konstrukcji dla samochodów o dmc 40t. 

5. Rozładunek Produktów prowadzony będzie przez Zamawiającego na jego koszt  
i ryzyko. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia jakości i kompletności dostawy 
z dokumentami przewozowymi w momencie dostawy. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne 
dotyczące jakości dostarczonych Produktów jak również ich kompletności zgłoszone po ich 
odbiorze, nie będą uwzględniane, za wyjątkiem wad zgłoszonych przez Zamawiającego, 
zgodnie z owiązującymi u Producenta zasadami wskazanymi w OWG. 

7. Zamawiający, przyjmuje do wiadomości, iż Producent lub osoba realizująca dostawę do 
Zamawiającego w jego imieniu, uprawniona jest do wykonania zdjęć z dostawy, przed 
rozładunkiem Produktów, w czasie rozładunku oraz miejsca składowania Produktów, pod 
rygorem utraty gwarancji na Produkty. 

8. W przypadku nieodebrania zamówionych przez Zamawiającego Produktów  
w terminie wskazanym na potwierdzeniu zamówienia, Producent ma możliwość naliczania 
opłat magazynowych za każdy dzień magazynowania w następujący sposób:  
- 0,25% wartości netto nieodebranych Produktów liczone do 30 dni kalendarzowych 
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- 0,38%  wartości netto Produktów za każdy następny dzień magazynowania, do czasu 
odbioru Produktów 

9. Niezależnie od zapisów pkt. V.7, Producent - po uprzednim dwukrotnym wezwaniu 
Zamawiającego do odbioru Produktów, ma prawo wystawienia jednostronnego dokumentu 
WZ oraz faktury VAT dla Zamawiającego. 
 

VI. Warunki płatności 
1. Warunki płatności każdorazowo określa Oferta. 

 
VII. Reklamacje 
1. Zamawiający składając Zamówienie, jednoznacznie akceptuje warunki gwarancji określone w 

OWG, obowiązujące u Producenta na dzień złożenia Zamówienia. 
2. Inne warunki gwarancji niż określone w OWG wymagają uzgodnienia z Producentem oraz 

muszą posiadać formę pisemną pod rygorem nieważności. 
 

VIII. Własności intelektualne 
1. Złożenie zamówienia u Producenta, nie uprawnia zamawiającego do uzyskania praw 

własności w szczególności do: projektów, dokumentów, know-how, patentów, znaków 
zastrzeżonych, badań itp., wykorzystanych do produkcji zamówionych konstrukcji. 

2. Wszystkie wskazane w ust. 1 informacje, pozostają własnością Producenta. 
 
 

IX. Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, jakie uzyskały w 

związku z realizacją zamówienia, w szczególności innych warunków handlowych niż 
określonych w OWSiD. 

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji zamówień oraz niniejszych warunków OWSiD, strony 
zobowiązują się rozstrzygnąć w sposób polubowny, a w przypadku braku porozumienia, 
właściwym sądem do rozstrzygnięcia sporów jest powszechny właściwy dla siedziby 
Producenta. 

4. Zamawiający składając zamówienie, przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na 
gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przekazanych w zamówieniu w celach 
realizacji zamówienia, przekazywania informacji marketingowych, handlowych, jak również 
w celu ich przekazania do podmiotu, z którym Producent ma zawartą umowę ubezpieczenia 
transakcji handlowych w celu weryfikacji zdolności uzyskania limitu kupieckiego. 

5. W związku z zapisami ust. 4 informujemy, iż: Administratorem danych osobowych (dalej: 
Administrator) jest: PPUH Elmonter Oświetlenie Mariusz Szkudlarek, ul. Przemysłowa 1, 62-
410 Zagórów, NIP: 6670000330. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za 
pomocą poczty tradycyjnej na adres: 62-410 Zagórów, ul. Przemysłowa 1, lub email: 
iod@elmonter.pl 

6. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie, art. 6 ust. 1 lit. a 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 tj. w oparciu o niezbędność 
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przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Administratora. 

7. Prawnie uzasadnione interesy realizowane polegają na oferowaniu klientom produktów i 
usług z zakresu asortymentu firmy, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia 
stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. 

8. Otrzymane dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania 
klientom Producenta kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez 
firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa 
(księgowość) jak również w celach statystycznych. 

9. Producent nie udostępnia danych innym podmiotom, poza niezbędnymi do realizacji 
Zamówienia. 

10.  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane 
przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe. 

11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, 
- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, 
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
- przenoszenia Państwa danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

12. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: 
iod@elmonter.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Przemysłowa 1, 
62-410 Zagórów. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki 
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym 
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

  


