
Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży 

 Postanowienia wstępne 

§ 1 

 Interpretacja: 

a) Nagłówki w Ogólnych Warunkach Umowy Sprzedaży (dalej OWUS) i załącznikach 

zostały zamieszczone jedynie dla zapewnienia przejrzystości tekstu i nie należy ich brać 

pod uwagę przy interpretowaniu OWUS; 

b) Wyrażenia w liczbie pojedynczej odnoszą się, jeśli wynika to z kontekstu, także do liczby 

mnogiej i odwrotnie;   

c) Jeżeli z OWUS nie wynika inaczej, wszelkie odniesienia do paragrafu, ustępu lub 

załącznika odnoszą się do paragrafu, ustępu lub załącznika OWUS. Odniesienie do ustępu 

bez wskazania numeru paragrafu oznacza dany ustęp w bieżącym paragrafie;  

d) Wszelkie odniesienia do dokumentu lub OWUS stanowią odniesienie do danego 

dokumentu lub OWUS wraz z ich późniejszymi zmianami;  

e) Wszelkie odniesienia do przepisu prawa stanowią odniesienia do danego przepisu ze 

zmianami, jak również do jakichkolwiek rozporządzeń, zarządzeń i innych aktów 

wykonawczych wydanych na podstawie danego aktu prawnego. 

2. Definicje: 

a) Ogólne Warunki Umowy (dalej zwane OWUS) – niniejsze Ogólne Warunki Umowy 

Sprzedaży wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami;  

b) Towar - wyroby oferowane przez sprzedającego, w tym w szczególności 

 płyty komórkowe  i gotowe wyroby z Płyty Komórkowej (meble,półfabrykaty) 

 i usługi z tym związane.  

c) Zamówienie  – zapytanie ofertowe wysłane przez kupującego;  

d) Warunki Zamówienia (dalej zwane WZ) – szczegółowe warunki zawarcia umowy 

sprzedaży przesłane w odpowiedzi na złożone zamówienie;   

e) Sprzedający -Dariusz Romanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LDR-

EGO Dariusz Lech Romanowski z siedziba w Grajewie przy uli. Elewatorskiej 2(19-200 

Grajewo) NIP 719-109-10-80 

f) Kupujący - osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 

którym ustawa przyznaje zdolność prawną składająca zamówienie u Sprzedającego  

Zawarcie umowy sprzedaży 

§ 2 

1. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedający niezwłocznie przedstawia Kupującemu WZ w 

których w szczególności określi rodzaj i ilość Towarów, termin odbioru lub dostawy, a także 

cenę, sposób i termin  płatności.  

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży  następuje z chwilą zaakceptowania przez Kupującego WZ  

oraz zapoznania się z  OWUS. 

 Cena 

§ 3 

1. Kupującego obowiązują ceny z dnia zawarcia Umowy. 

2. Za chwilę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego 

 



  Odpowiedzialność  

§ 4 

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego będącego 

Przedsiębiorcą zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. 

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego będącego Przedsiębiorcą, bez 

względu na jej podstawę prawną ulega ograniczeniu – w stosunku do pojedynczego roszczenia, 

jak i wszelkie roszczeń łącznie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu 

Umowy Sprzedaży.  

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego będącego Przedsiębiorcą 

jedynie za normalne następstwa powstałe w wyniku szkody, a więc takie, które można było 

przewidzieć w momencie zawarcia Umowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 

utraconych korzyści. 

Dostawa  

§ 5 

1. Odbiór zamówionego towaru zapewnia Kupujący. W wyniku indywidualnych ustaleń 

wskazanych w WZ sprzedawca za dodatkową opłatą może dostarczy zamówiony towar 

Kupującemu. 

2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego 

będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi 

odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do 

przewozu, aż do wydania go Kupującemu, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki. 

3. W razie przesłania Towaru do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący będący 

Przedsiębiorcą jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy 

przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub 

uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia 

odpowiedzialności przewoźnika. 

Kary umowne 

§ 6 

W przypadku niedotrzymania terminu odbioru Kupujący zapłaci karę umowną na pokrycie 

kosztów składowania w wysokości 0.5% wartości zamówienia za każdy tydzień opóźnienia.  

 

Postanowienia dodatkowe 

§ 7 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany OWUS w stosunku do Klientów 

będących Przedsiębiorcami w każdym czasie, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

§ 8 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszeń OWUS lub WZ będących 

skutkiem działania siły wyższej, to jest zdarzeń nadzwyczajnych, zewnętrznych względem 

Sprzedającego i niemożliwych do uniknięcia, zachodzących w okolicznościach, w których 

Sprzedającemu nie można postawić zarzutu braku dołożenia należytej staranności wynikającej z 

zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w szczególności w przypadku działań osób 

trzecich, których działaniom Sprzedający nie mogły przeciwdziałać za pomocą normalnie 

stosowanych urządzeń, metod i zasad ochrony. W szczególności chodzi o okoliczności takie jak: 

wojna, katastrofa naturalna (w tym w szczególności warunki pogodowe i atmosferyczne)lub 

techniczna, zamach terrorystyczny, decyzje organów administracji państwa, awarie publicznej 

sieci internetowej itp.  



Postanowienia końcowe 

§ 9 

1. Strony zgodnie postanawiają rozwiązywać wszelkie spory i rozbieżności jakie mogą 

powstać w związku z Umową w drodze polubownej. Spory nierozstrzygnięte przez Strony na 

drodze negocjacji poddane zostaną do rozpoznania przez sąd właściwy miejscowo według 

siedziby Sprzedającego 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia OWUS, wymagają zawarcia Aneksu w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

3. W sprawach nieuregulowanych w OWUS mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 

 


