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§ I Postanowienia ogólne 
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stosownie do art. 384 Kodeksu Cywilnego mają 

zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Tehaco Sp. z o.o. z Kupującym  
i obowiązują od dnia ich  sporządzenia. 

2. Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają:  
Sprzedawca - Tehaco Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 
Kupujący - podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży,  
Strony  - Sprzedawca i Kupujący, 
Produkt - towary i/lub usługi sprzedawane przez Sprzedawcę, 
Zamówienie - zlecenie w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, złożone  przez Kupującego. 

3. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym 
wiążącym Strony w zakresie  nieobjętym postanowieniami wynikającymi z odrębnie zawartej 
Umowy lub Oferty sprzedaży Produktów. Wszelkie dodatkowe lub sprzeczne warunki zawarte  
w jakimkolwiek dokumencie lub dokumentach wystawionych w każdym czasie przez 
Kupującego, w którym warunki sprzedaży zostały określone odmiennie niż w zgodnie ustalonej 
Umowie sprzedaży lub Ofercie sporządzonej przez Sprzedawcę, lub w których istnieją 
odniesienia do warunków sprzedaży, zostają przez Sprzedawcę odrzucone i nie są dla 
Sprzedawcy wiążące, w ich miejsce zaś zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia 
niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, a każde takie dodatkowe lub sprzeczne warunki 
nie będą miały żadnego zastosowania do jakiejkolwiek sprzedaży dokonywanej przez 
Sprzedawcę na rzecz Kupującego i nie będą w żadnym zakresie wiążące wobec Sprzedawcy. 

4. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży mogą być zmienione jedynie 
w formie pisemnej po uzgodnieniu i zaakceptowaniu zmiany przez Sprzedającego pod rygorem 
nieważności. Zawarcie odrębnej Umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych Ogólnych 
Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. 

5. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym, wówczas 
przyjęcie przez niego niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży przy jednej Umowie 
sprzedaży uważa się za ich akceptację dla kolejnych Umów sprzedaży zawieranych przez 
Kupującego ze Sprzedającym. 

6. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego 
najpóźniej w dniu składania przez Kupującego Zamówienia i stają się wiążące dla Kupującego 
z chwilą złożenia Zamówienia lub z chwilą zawarcia jakiejkolwiek Umowy sprzedaży lub Umowy 
o współpracy zarówno zawieranej jednorazowo, jak i o charakterze ciągłym, a dotyczącej 
sprzedaży Produktów przez Sprzedającego, która zawiera w sobie odniesienie do OWS.  

7. Na okoliczność zaistnienia rozbieżności pomiędzy zapisami poszczególnych dokumentów 
towarzyszących danej transakcji, obie Strony ustalają i przyjmują ich wiążącą hierarchię, 
w kolejności od najważniejszej: (i) Umowa Sprzedaży (o ile jest zawierana w formie odrębnego 
dokumentu), (ii) OWS Sprzedawcy, (iii) Potwierdzenie Zamówienia wydane przez Sprzedawcę, 
(iv) Zamówienie Kupującego, (v) Pozostałe dokumenty.  

 
§ II Cena, płatność 
1. Cena za Produkt jest określona każdorazowo pisemnie w Ofercie lub Umowie sprzedaży. 
2. Ceny Produktów podawane przez Sprzedawcę są cenami netto do których należy doliczyć 

podatek od towarów i usług wg obowiązujących w dacie zawarcia umowy sprzedaży stawek. 
3. Ceny Produktów podawane są na bazie EXW Gdańsk zgodnie z Incoterms 2020. 
4. Ceny Produktów i warunki sprzedaży oraz dostawy mogą zostać ustalone z uwzględnieniem 

uzgodnień uzupełniających w formie Warunków Szczególnych Sprzedaży, oznaczonych 
w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji. 

5. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie oznaczonym w wystawionej przez 
Sprzedawcę fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków  
na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

6. Kupujący upoważnia niniejszym Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 
7. Cena wskazana w walucie obcej przeliczana jest na walutę krajową według kursu sprzedaży 

danej waluty obcej w banku prowadzącym rachunek Sprzedawcy, oznaczonym na fakturze VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Sprzedawca ma prawo, bez konieczności odrębnego zawiadomienia o tym Kupującego, 
wstrzymać produkcję i dostawę Produktów, a także unieważnić postanowienia Warunków 
Szczególnych Sprzedaży w całości lub w części,  w przypadku braku zapłaty przez Kupującego 
na rzecz Sprzedawcy wszelkich zaległych należności, niezależnie od źródła i podstawy ich 
powstania, jak również w przypadku negatywnej oceny zdolności kredytowej Kupującego bądź 
przesłanek przemawiających za mogącym nastąpić obniżeniem zdolności kredytowej 
Kupującego, w każdym czasie. Wznowienie produkcji i dostawy nastąpi zgodnie z bieżącymi, 
w tym zakresie, możliwościami i na warunkach określonych przez Sprzedawcę. 

9. Kupujący zrzeka się prawa potrącania swoich wierzytelności względem Sprzedawcy 
z wierzytelnościami Sprzedawcy przysługującymi względem Kupującego. 

10. Sprzedawca upoważniony jest do naliczenia odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia 
w zapłacie należności przez Kupującego. 

11. Przelew wierzytelności przysługujących Kupującemu względem Sprzedawcy, wymaga 
uprzedniej zgody Sprzedawcy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

§ III Zamówienie, dostawa 
1. Zamówienia mogą być składane przez Kupującego pisemnie, faksem, telefonicznie, a także 

pocztą elektroniczną.  
2. Zamówienie złożone w imieniu lub na rzecz Kupującego przez pracownika Kupującego lub inną 

osobę jest równoznaczne z umocowaniem takiej osoby do zawarcia Umowy sprzedaży przez 
Kupującego. 

3. Złożenie zamówienia przez Kupującego świadczy o zapoznaniu się przez Kupującego 
z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i jest traktowane przez Sprzedawcę jako  
ich akceptacja bez zastrzeżeń. 

4. Dostawy Produktów są realizowane przez Sprzedawcę na podstawie Zamówienia złożonego 
przez Kupującego, zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. 

5. Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówiony Produkt od Sprzedawcy zgodnie z warunkami 
dostawy.  

6. Kupujący zobowiązany jest przyjąć dostawę zamówionych Produktów, także jeżeli wykazuje 
ona nieistotne braki. 

7. Dopuszcza się dostawy częściowe zamówionych Produktów. 
8. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Kupującego z chwilą dokonania 

dostawy zgodnie z postanowieniami dotyczącymi warunków dostawy wg Incoterms 2020. 
 
 

 
 

9. W przypadku, gdy Kupujący w dniu dostawy Produktów, nie sporządzi protokołu odbioru  
z zastrzeżeniami i nie dostarczy go pisemnie Sprzedawcy niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 
do 2 dni od daty dostawy, wówczas dokonanie odbioru dostawy Produktów jest jednoznaczne 
z potwierdzeniem braku jakichkolwiek zastrzeżeń w szczególności co do ilości i jakości 
Produktów, a dostawę Produktów tym samym uznaje się za zgodną z Umową.  

10. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 25% wartości Zamówienia 
w przypadku, gdy Kupujący opóźni się z odbiorem jakiegokolwiek zamówionego Produktu 
lub części Produktu, powyżej 14 dni liczonych od ustalonej przez Sprzedawcę daty gotowości 
do jego wydania. Sprzedawca może także odstąpić od Umowy, jeżeli Kupujący nie odbierze 
Produktu we wskazanym terminie, wówczas odstąpienie przez Sprzedawcę od Umowy  
nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty w szczególności zastrzeżonej kary umownej. 
Powyższe nie wyłącza żądania przez Sprzedającego odszkodowania na zasadach ogólnych, 
jeżeli szkoda przekroczy wartość kary umownej. 

11. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego dostawy Produktów, Sprzedający ma prawo 
obciążyć Kupującego kosztami transportu oraz kosztami magazynowania zamówionych 
Produktów w wysokości 0,5% wartości brutto Zamówienia za każdy dzień przechowywania. 

12. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia. 
13. Kary umowne naliczone przez Sprzedawcę mogą być dochodzone kumulatywnie. 
14. Odwołanie Zamówienia przez Kupującego lub zwrot Produktu, może nastąpić wyłącznie pod 

warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy określającej warunki przyjęcia 
Odwołania Zamówienia lub zwrotu Produktu i uiszczeniu przez Kupującego opłaty 
manipulacyjnej w kwocie równej 30% odpowiednio, wartości brutto Zamówienia lub ceny brutto 
Produktu. 

15. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy lub jej niewykonywania lub nienależytego 
wykonywania przez Kupującego, Kupujący pokryje Sprzedawcy wszelkie szkody bezpośrednie 
oraz pośrednie, wynikłe z tego tytułu, bez ograniczeń co do wysokości. 

16. Do Umów zawieranych przez Strony nie stosuje się przepisu art. 68² Kodeksu Cywilnego. 
 

§ IV  Prawa własności  
1. Stosownie do art. 589 Kodeksu Cywilnego, wszystkie dostarczone w ramach Umowy Produkty 

do czasu uiszczenia całkowitej zapłaty za nie, pozostają własnością Sprzedawcy. 
2. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy, Strony stają się współwłaścicielami całości. 

Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 §2 Kodeksu Cywilnego. 
3. Prawo własności i związane z nim uprawnienie do żądania wydania odpowiednich Produktów, 

nie wyłącza dochodzenia przez Sprzedawcę roszczeń z tytułu poniesionych strat i/lub 
utraconych korzyści. 

4. Kupujący w związku z zakupem Produktów, nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej, 
w szczególności w formie licencji, patentów, praw autorskich, znaków towarowych, ani żadnych 
innych praw własności intelektualnej związanych z Produktami.  
 

§ V Odpowiedzialność  
1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy jest ograniczona do szkody rzeczywistej 

powstałej wyłącznie w wyniku winy umyślnej Sprzedawcy, z całkowitym wyłączeniem 
w szczególności jakichkolwiek szkód pośrednich, w tym utraconych korzyści, do kwoty nie 
przekraczającej 10% ceny zakupu Produktu przez Kupującego na podstawie niniejszych 
Ogólnych Warunków Sprzedaży.  

2. Stosownie do art. 558 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest 
wyłączona. 

3. Wszelkie roszczenia Kupującego wobec Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany zgłosić 
Sprzedającemu pisemnie w terminie do 7 dni od dnia powstania przyczyny uzasadniającej 
roszczenie, pod rygorem utraty przez Kupującego prawa powoływania się na nią wobec 
Sprzedającego. 

 
§ VI Siła Wyższa  
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań z Umowy, jeżeli zostało ono spowodowane zdarzeniem Siły Wyższej, rozumianej 
jako wszelkie okoliczności lub zdarzenia będące poza racjonalną kontrolą Sprzedawcy, 
lub innymi okolicznościami, na które Sprzedawca nie miał bezpośredniego wpływu, bez względu 
na to, czy były one możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności Siły Wyższej, realizacja stosownych części Umowy 
zostanie zawieszona na okres jej trwania, bez zobowiązań i odpowiedzialności Sprzedawcy 
wobec Kupującego z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z powyższego. 

 
§ VII Poufność 
1. Kupujący potwierdza, że wszelkie dane, w szczególności techniczne, handlowe i finansowe, 

ujawnione Kupującemu przez Sprzedawcę, stanowią poufne informacje Tehaco Sp. z o.o. 
Kupujący nie ujawni żadnych takich poufnych informacji żadnej osobie trzeciej i nie wykorzysta 
tych poufnych informacji w żadnym celu innym niż uzgodniony przez Strony. 

 
§ VIII Prawo 
1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zostaną uznane 

za nieważne bądź staną się nieskuteczne, takie uznanie lub działania nie unieważniają ani nie 
czynią nieskutecznymi pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Jeżeli postanowienia 
niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zostaną uznane za niezgodne z prawem lub 
nieskuteczne, postanowienia te uznaje się za wyłączone z niniejszych Ogólnych Warunków 
Sprzedaży, przy czym wszystkie pozostałe postanowienia uznaje się za w pełni obowiązujące 
i skuteczne, zaś wszelkie postanowienia uznane za niezgodnie z prawem lub nieskuteczne 
zostaną zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, odzwierciedlającym pierwotny 
zamiar danego postanowienia, w zakresie dozwolonym na mocy odpowiednich przepisów 
prawa.  

2. Przenoszenia jakichkolwiek praw przysługujących Kupującemu względem Sprzedawcy, 
wymaga uprzedniej zgody Sprzedawcy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd 
powszechny w Gdańsku. 

4. Do Umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego. 
5. Nagłówki poszczególnych rozdziałów i punktów oraz akapitów niniejszych OWS służą wyłącznie 

celom porządkowym i nie mają wpływu na interpretację Umowy. 
6. Działając w imieniu i na rzecz Kupującego oświadczam, iż zapoznałem/am  się i  akceptuję 

w pełni, bez zastrzeżeń niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży. 
 
 
 

Gdańsk, wydanie z dnia 01.07.2020 


