
 

 

 

 

 

  
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ALTRAD - Mostostal Spółka z o.o. z siedzibą w Siedlcach 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) określają zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży wyrobów 

oferowanych przez ALTRAD - Mostostal Spółka z o.o. dla Kupującego. 

1.2. Niniejsze OWS stanowią integralną część każdej oferty i umowy sprzedaży zawieranej przez ALTRAD - Mostostal Spółka z 

o.o. z Kupującym, chyba że Strony uzgodnią inaczej (dla ważności innych uzgodnień, wymagana jest forma pisemna). 

1.3. ALTRAD - Mostostal Spółka z o.o. nie obowiązują żadne warunki sprzedaży lub zastrzeżenia Kupującego sprzeczne z 

niniejszymi warunkami, nawet jeśli ALTRAD-Mostostal Spółka z o.o. nie wyraził wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków 

lub zastrzeżeń. Każdy warunek proponowany przez Kupującego w jego zamówieniu lub w inny sposób będzie ważny tylko po 

uzyskaniu pisemnej akceptacji ALTRAD-Mostostal Spółka z o.o.  

1.4. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszych OWS nie ma wpływu na ważność i 

wykonalność pozostałych postanowień niniejszych OWS. 

1.5. Kupujący w pełni akceptuje warunki OWS. 

1.6.Sprzedający 

W niniejszych warunkach „Sprzedający” oznacza ALTRAD - Mostostal Spółka z o.o. z siedzibą w Siedlcach wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS za 

numerem KRS 0000051423.   

1.7. Kupujący 

W niniejszych warunkach „Kupujący” oznacza przedsiębiorcę lub osobę fizyczną dokonującą zakupu towarów od 

Sprzedającego.  

1.8.Oferta 

Oferty składane przez Sprzedającego ważne są przez 1 miesiąc, chyba że w ofercie określono inaczej.  

Oferty sprzedaży z magazynu Sprzedającego oznaczają gotowość sprzedaży towarów określonych w ofercie.             

Przesyłane przez pracowników Sprzedającego cenniki i inne informacje handlowe, w których nie określono szczegółowo towaru 

nie mają charakteru oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  

1.9.Towar 

Towarem w OWS jest wyrób elementów rusztowania i szalunku lub inny element będący przedmiotem ofert Sprzedającego.   

2. Warunki Sprzedaży 

2.1.  Zamówienie 

Składając zamówienie Kupujący oświadcza, że posiada wystarczające środki finansowe na dokonanie zapłaty w uzgodnionej 

wysokości i w uzgodnionym terminie. 

Zamówienie powinno mieć formę pisemną i zawierać: 

a) firmę Kupującego 

b) adres, numery telefonu i faksu osoby kontaktowej w siedzibie Kupującego 

c) numery NIP, REGON Kupującego  

d) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym zarejestrowany jest przedsiębiorca - Kupujący lub/oraz oznaczenie 

organu dokonującego wpisu do rejestru przedsiębiorców i numer wpisu 

e) nazwę banku i numer konta bankowego, z którego Kupujący dokona płatności  

f) firmę i adres odbiorcy (adres przeznaczenia), jeżeli są inne niż dane Kupującego 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zamówienie powinno określać: 
1) towar zgodnie z ofertą przedstawioną przez Sprzedającego 
2) ilości materiałów 
2) ceny jednostkowe                                                                                                                                                                          
3) oczekiwany termin dostawy realizacji zamówienia 
4) warunki dostawy                                                                                                                                                                           
5) miejsce dostawy                                                                                                                                                                                 
6) termin płatności 
Szczególnym przypadkiem zamówienia jest zaakceptowanie przez Kupującego przedstawionej przez Sprzedającego oferty, pod 
warunkiem, że informacje wymienione w punktach od a) do f) powyżej są znane Sprzedającemu. 
Zapisy niniejszego punktu nie obowiązują przy sprzedaży za gotówkę osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami.           
Sprzedający dopuszcza inne formy zamówień, po ich pisemnej akceptacji w postaci potwierdzenia przyjęcia zamówienia do 
realizacji. 

2.2 Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.  Zawarcie umowy. 

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zawiera te same dane, co oferta i zamówienie, jak również całkowitą wartość 

zamówienia.  

W przypadku, gdy warunki zamówienia Kupującego są odmienne od warunków oferty, wiążące są warunki oferty, chyba, że 

Sprzedający potwierdzi zmianę warunków na piśmie.  

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji Sprzedający przesyła do Kupującego faksem, drogą elektroniczną lub w inny 

dwustronnie uzgodniony sposób. 

Zastrzeżenia, co do treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący powinien zgłosić niezwłocznie po jego 

otrzymaniu. 

Przesyłanie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, potwierdza zawarcie przez strony Umowy 

Sprzedaży. 

2.3 Termin dostawy 

Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby sprzedawany towar był gotowy dla Kupującego w uzgodnionym pomiędzy stronami 

terminie. Jednakże opóźnienie w realizacji zamówienia, wynoszące nie więcej niż 30 dni, nie stanowi podstawy do zerwania 

umowy sprzedaży. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za koszty i szkody wynikłe po stronie Kupującego z powodu 

opóźnienia w dostawie. 

Jeżeli Sprzedający poweźmie informację, że ze względu na stan majątkowy Kupującego jest wątpliwe, czy zapłata za towar, 

który ma być dostarczony, nastąpi w terminie, Sprzedający może dostawę wstrzymać do chwili wyjaśnienia wątpliwości, lub 

zażądać dokonania płatności przed dostawą w formie przedpłaty. 

Sprzedający poinformuje Kupującego, że zamawiane towary są gotowe do odbioru, zaś Kupujący powinien odebrać je bez 

zbędnej zwłoki. W przypadku zwłoki w odbiorze towaru przez Kupującego, Sprzedający może – po bezskutecznym pisemnym 

wezwaniu Kupującego do odbioru -wysłać towary własnym transportem, obciążając związanymi z tym kosztami w całości 

Kupującego. 

2.4 Warunki dostawy 

Przez dostawę rozumie się załadowanie towaru na samochód Kupującego w magazynie Sprzedającego w Siedlcach. 

Samochód powinien być podstawiony do magazynu Sprzedającego w uzgodnionym terminie w dniu roboczym, w godzinach od 

7.00 do14.30. Podstawienie samochodu w innych godzinach należy uzgodnić. 

Podstawiany samochód musi mieć możliwość załadowania z boku wózkiem widłowym. Podstawiany samochód powinien 

zapewnić ochronę towaru przed wpływami atmosferycznymi – przykrycie plandeką. 

Towary są pakowane przez Sprzedającego w sposób właściwy dla transportu i przechowywania.                                                

W przypadku niedostosowania samochodu do załadunku towaru wózkiem widłowym, Sprzedający może obciążyć Kupującego 

dodatkowymi kosztami wynikającymi z załadunku.  

3.Płatność 

3.1 Kupujący jest zobowiązany uiścić całkowitą cenę za zakupiony towar w uzgodnionym terminie. Wymagany termin dokonania 

płatności jest podany na fakturze. Za dokonanie płatności uznaje się uznanie rachunku bankowego Sprzedającego. 

Sprzedający w celu zabezpieczenia płatności może żądać od Kupującego zabezpieczenia wykonania zobowiązania we 

wskazanej przez siebie formie.  

3.2.Przesłanie przez Kupującego kopii przyjęcia przelewu przez bank nie jest równoznaczne z zapłatą za zakupiony towar. 

3.3.W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedający może naliczyć maksymalne odsetki ustawowe od dnia terminu płatności do 

dnia dokonania płatności. 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.4.W przypadku znacznego opóźnienia płatności Sprzedający może przekazać należności wyspecjalizowanej firmie 

windykacyjnej. Termin przekazania należności do firmy windykacyjnej i wybór firmy zależą od decyzji Sprzedającego. Koszty 

windykacji obciążają Kupującego. 

4.Przeniesienie własności sprzedawanych towarów 

4.1. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych przez 
Sprzedającego (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego). Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w 
określonym terminie, wówczas Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu towarów, za które nie nastąpiła zapłata.  
Sprzedający może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności, gdy wartość 
towaru odebranego przez Sprzedającego z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić 
za otrzymany towar. 
 
4.2. W przypadku braku całkowitej zapłaty za towar Sprzedający może zwrócić się o zwrot towaru, a w przypadku braku zwrotu, 
ma prawo na koszt Kupującego odzyskać towar. Kupujący umożliwi Sprzedającemu odbiór towaru w ustalonym terminie i 
miejscu. 
Kupujący nie może dochodzić od Sprzedającego żadnych roszczeń wynikających z faktu odzyskania towaru przez 
Sprzedającego, będącego jego własnością.  
 
5.Rozwiązanie umowy 

Jeżeli Kupujący dopuści się zwłoki w zapłacie za dostarczoną część towaru, albo jeżeli Sprzedający poweźmie informację, że 

ze względu na stan majątkowy Kupującego jest wątpliwe, czy zapłata za część towaru który ma być dostarczony później, 

nastąpi w terminie, Sprzedający wstrzyma kolejne dostawy wyznaczając Kupującemu termin do dokonania zapłaty, a po 

bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedający rozwiąże umowę z zachowaniem 7 – dniowego okresu wypowiedzenia. 

Sprzedający ma prawo rozwiązać umowę bez obowiązku odszkodowania dla Kupującego, w przypadku, gdy z powodu 

nadzwyczajnej zmiany stosunków, w szczególności stosunków międzynarodowych (na przykład wprowadzenie kontyngentów 

celnych, ceł, podatków, certyfikatów lub innych restrykcji), wypełnienie umowy wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami lub 

rażącą strata finansową Sprzedającego. Rozwiązanie umowy musi mieć formę pisemną. 

6. Działanie Siły Wyższej. 

Sprzedający nie jest zobowiązany do wywiązania się z umowy sprzedaży, jeśli jest to całkowicie lub częściowo niemożliwe z 

powodu wystąpienia niezależnych od niego czynników zewnętrznych takich jak klęska żywiołowa, pożar, awaria mechaniczna, 

strajk, wojna, mobilizacja, ograniczenia eksportu lub importu, przerwa w produkcji, zakłócenia w działaniu transportu, blokady  

dróg lub inne porównywalne przeszkody, których nie mógł przewidzieć. 

Jeżeli wypełnienie umowy sprzedaży wymagałoby od Sprzedającego poniesienia kosztów niewspółmiernie małych do 

uzyskanych zysków, Sprzedający nie będzie zobowiązany do wykonania umowy. 

Sprzedający nie jest zobowiązany do pokrycia Kupującemu jakichkolwiek jego strat wynikających z niemożności wypełnienia 

umowy sprzedaży, jak również może odstąpić od umowy. 

7.Ubezpieczenie ryzyka utraty lub zniszczenia towaru 

Z chwilą wydania towaru z magazynu Sprzedającego, ryzyko zniszczenia lub utraty towaru przechodzi na Kupującego. 

Odmienne ustalenia należy uzgodnić pisemnie przy składaniu zamówienia. 

8.Postanowienia końcowe 

8.1. Niniejsze OWS oraz wszystkie umowy zawarte na ich podstawie podlegają prawu polskiemu.  

8.2. W czasie trwania stosunku umownego Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie informować Sprzedającego o każdej zmianie 

dotyczącej adresu, osoby lub spółki Klienta, pod rygorem uznania doręczenia dokonanego na ostatnio wskazany adres 

Kupującego za skuteczne oraz o każdym przypadku wpłynięcia wniosku o ogłoszenie upadłości Klienta.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8.3. Sprzedający jest uprawniony w każdym czasie zmienić lub uzupełnić niniejsze OWS. O zmianie OWS Sprzedający 

poinformuje Kupującego poprzez umieszczenie zmian na stronie internetowej Sprzedającego  i wskaże miejsce publikacji 

zmienionych OWS, a Klient wyraża zgodę na powyższą formę powiadamiania o zmianach. Zmiany wchodzą w życie z chwilą 

umieszczenia na stronie internetowej Sprzedającego i obowiązują we wszystkich umowach zawieranych po dniu 

zamieszczenia.  

8.4. Sprzedający uprawniony jest zlecić innym przedsiębiorcom wykonanie zobowiązań wynikających ze stosunku umownego 

powstałego w oparciu o OWS.  

8.5. Wszelkie spory związane z niniejszymi OWS i/lub zawartymi na ich podstawie umowami rozstrzygane będą wyłącznie 

przez sądy właściwe dla siedziby Sprzedającego. 

8.6. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży mają zastosowanie przepisu Kodeksu 

Cywilnego 

8.7. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszych OWS.  

 

Siedlce dnia 07.02.2019r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


