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OWD - OGÓLNE WARUNKI DOSTAW 
Zakład Kół Zębatych s.c. Cz. A. Borkowski, A. M. Olszacki 
 

Oleśnica dnia 30-03-2021 
 

1. Zakres stosowania 
 

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw stanowią integralną 

część każdej Umowy dostawy  zawieranej przez Zakład Kół 

Zębatych s.c. Cz. A. Borkowski, A. M. Olszacki zarówno w 

zakresie Towarów produkowanych przez Zakład Kół 

Zębatych jak i w zakresie Rzeczy nabywanych przez Zakład 

Kół Zębatych, które produkowane są przez podmioty inne 

niż Zakład Kół Zębatych. 
 

1.2. Określenia użyte i zapisane dużą literą w Ogólnych 

Warunkach Dostaw oznaczają: 
 

1) ZKZ- Czesław Borkowski, Anna Borkowska, Andrzej 

Olszacki, Monika Olszacka prowadzący działalność w formie 

spółki cywilnej pod nazwą Zakład Kół Zębatych s.c. Cz. A. 

Borkowski, A. M. Olszacki, z siedzibą przy ul. 

Małopanewskiej 29, 54-212 Wrocław, NIP: 894-284-94-78, 

REGON 020197145 
 
2) Producent - ZKZ 
 
3) Dostawca-  Strona Umowy będąca przedsiębiorcą i 

podmiotem innym niż ZKZ, od której ZKZ nabywa Rzeczy 
 
4) Odbiorca - ZKZ 
 
5) Klient – Strona Umowy dokonująca od ZKZ nabycia 

Towarów, w tym konsument w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego 
 
6) OWD- niniejsze Ogólne Warunki Dostaw 
 
7) Strony – ZKZ oraz Dostawca lub Klient, określani łącznie 

Stronami, a pojedynczo Stroną 
 
8) Towary - produkty wytwarzane i sprzedawane przez ZKZ 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
 

9) Rzeczy – produkty inne niż Towary, nabywane przez ZKZ 

od Dostawcy i produkowane przez Dostawcę 
 
10) Umowa - umowa dostawy Towarów zawierana przez 

ZKZ z Klientem albo umowa dostawy Rzeczy zawierana 

przez ZKZ z Dostawcą na warunkach i wg procedury 

określonej w OWD i/lub indywidualnie uzgodnionych przez 

Strony 
 
11) Zapytanie Ofertowe – oświadczenie Klienta albo ZKZ 

wyrażające wstępne zainteresowanie pozyskaniem Oferty 

odpowiednio ZKZ albo Dostawcy i wskazujące warunki jakie 

miałaby spełniać Oferta. 
 

12) Zamówienie – oświadczenie Klienta wobec ZKZ albo 

oświadczenie ZKZ wobec Dostawcy określające wolę 

zawarcia Umowy. 
 
13) Oferta – oświadczenie ZKZ wobec Klienta albo 

oświadczenie Dostawcy wobec ZKZ określające wolę 

zawarcia Umowy i jej warunki. 
 

1.3. Strony wyłączają stosowanie innych uregulowań 

wewnętrznych (ogólne warunki umów, regulaminy, wzory 

umów, warunki zakupu itp.) obowiązujących u Klienta albo 

Dostawcy, z wyjątkiem sytuacji, w której zostały one 

wyraźnie zaakceptowane na piśmie przez ZKZ.  
 

1.4. OWD doręczane są Klientowi i Dostawcy w formie pliku 

PDF zamieszczonego na witrynie internetowej ZKZ 

prowadzonej pod adresem: http://www.zkz.net.pl 

lub wydruku przed zawarciem Umowy, w szczególności jako 

załącznik do Oferty czy Zamówienia i wiążą Klienta oraz 

Dostawcę. W sytuacji, w której ZKZ pozostaje z Klientem 

albo Dostawcą w stałych stosunkach gospodarczych, 

doręczenie OWD przed zawarciem pierwszej Umowy 

zwalnia ZKZ z obowiązku doręczania OWD przy 

każdorazowym Zamówieniu czy Ofercie, chyba że OWD 

uległyby zmianie w stosunku do uprzednio doręczonych. 
 

1.5. Jeżeli Klient albo Dostawca, przed zawarciem Umowy, 

złożył oświadczenie w formie pisemnej o braku akceptacji 

OWD nie dochodzi między Stronami do zawarcia Umowy. W 

pozostałych przypadkach uznaje się, że zaakceptował OWD. 
 

1.6. Postanowienia zawarte w OWD mogą być zmieniane 

przez Strony wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

1.7. Postanowienia OWD mają pierwszeństwo przed 

warunkami szczególnymi określonymi przez Klienta albo 

Dostawcę w jakimkolwiek dokumencie, w szczególności 

Zamówieniu lub Ofercie, chyba że ZKZ zaakceptuje warunki 

Klienta albo Dostawcy na piśmie. 
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1.8. Umowy zawierane z osobami fizycznymi prowadzącymi 

działalność gospodarczą  uznawane są za Umowy zawierane 

w bezpośrednim związku z tą działalnością i posiadające dla 

tej osoby charakter zawodowy, chyba że osoba ta, na 

piśmie, pod rygorem nieważności, zastrzeże odmiennie.  
 

2. Zawieranie Umowy 
 

2.1. Informacje zawarte na stronie internetowej ZKZ, w 

katalogach, cennikach, prospektach itp. nie stanowią oferty 

w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz 

zaproszenie do składania Zapytań Ofertowych. 
 

2.2. ZKZ zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym 

czasie zmian w zakresie oferowanych Towarów.  
 

2.3. Procedura zawarcia Umowy, w której ZKZ jest 

Producentem  Towarów przebiega według następujących 

etapów: 
 
1)  złożenie Zapytania Ofertowego przez Klienta 

skierowanego do ZKZ i przesłanego w formie  wiadomości 

e-mail za poświadczeniem odbioru albo złożonego 

bezpośrednio w siedzibie ZKZ, zawierającego określenie 

takich warunków jak: 
a) numer zapytania, 
b) nazwa Towaru, 
c) materiał z którego Towar ma zostać wykonany, 
d)  rysunek techniczny Towaru wraz z dokumentacją 

techniczną, 
e) ilość zamawianego Towaru, 
f) termin dostawy, 
g) miejsce dostawy, 
h) sposób opakowania Towarów, 
i) rodzaj dokumentów które należy dostarczyć wraz z 

Towarami wraz ze ścisłym określeniem zakresu informacji, 

które muszą się w nich znaleźć i określeniem ilości 

egzemplarzy tych dokumentów, 
j) plan kontroli jakości Towarów z określeniem sposobu, 

zakresu i częstotliwości kontroli, 
k) inne warunki mające znaczenie; 
l) adres e-mail Klienta 
przy czym brak określenia któregokolwiek z warunków 

określonych w literach od „a” do „l” powyżej przez Klienta 

skutkuje wykonaniem Umowy na warunkach standardowo 

stosowanych przez ZKZ, chyba że ZKZ zastrzeże inaczej. 
 

2) sporządzenie dla Zapytania Ofertowego Klienta pisemnej 

Oferty przez ZKZ w terminie 10 dni roboczych od doręczenia 

Zapytania Ofertowego. Oferta przesyłana jest na adres e-

mail Klienta za poświadczeniem odbioru. Oferta zawiera 

albo oświadczenie o przyjęciu warunków określonych przez 

Klienta w Zapytaniu Ofertowym albo oświadczenie o 

zmianie lub uzupełnieniu warunków określonych przez 

Klienta zgodnie z pkt 1) powyżej. 
 

3) Przyjęcie Oferty ZKZ jest możliwe wyłącznie bez 

zastrzeżeń zmian. Jeśli Klient akceptuje Ofertę ZKZ wysyła 

Zamówienie  skierowane do ZKZ i przesyła je w formie 

wiadomości e-mail za poświadczeniem odbioru albo składa 

Zamówienie w siedzibie ZKZ. Jeśli Klient nie akceptuje 

warunków Oferty ZKZ albo wprowadza zmiany do Oferty 

ZKZ nie dochodzi do zawarcia Umowy, a dostawa Towarów 

jest możliwa wyłącznie po indywidualnym uzgodnieniu 

warunków umownych na piśmie, przy czym w zakresie, 

którego Strony indywidualnie nie uzgodniły zastosowanie 

znajdują OWD. 
 

4) Brak odpowiedzi Klienta na Ofertę ZKZ w terminie 10 dni 

roboczych od dnia wysłania tej Oferty przez ZKZ powoduje, 

że Oferta przestaje wiązać ZKZ. 
 
5) ZKZ potwierdza Zamówienie Klienta w terminie 10 dni 

roboczych od doręczenia Zamówienia. Potwierdzenie 

zamówienia przesyłane jest na adres e-mail Klienta za 

poświadczeniem odbioru. Brak potwierdzenia Zamówienia 

powoduje brak zawarcia Umowy. 
 

6) Strony zgodnie oświadczają, że osoba składająca 

Zamówienie w imieniu Klienta jest uprawniona do 

zawierania w imieniu Klienta Umów z ZKZ. 
 

7) Umowa zawierana jest na warunkach Oferty ZKZ. 
 

2.4. Procedura zawarcia Umowy z Dostawcą, w której ZKZ 

jest Odbiorcą Rzeczy przebiega według następujących 

etapów: 
 

1) złożenie Dostawcy Zapytania Ofertowego przez ZKZ, 

określającego istotne parametry Rzeczy, które może w 

szczególności określać: 
a) nazwę Rzeczy, 
b) materiał z którego Rzecz ma zostać wykonana, 
c)  rysunek techniczny Rzeczy, 
d) ilość zamawianej Rzeczy, 
e) termin dostawy, 
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f) miejsce dostawy, 
g) sposób opakowania Rzeczy. 
h) rodzaj dokumentów które należy dostarczyć wraz z 

Rzeczą wraz ze ścisłym określeniem zakresu informacji, 

które muszą się w nich znaleźć i określeniem ilości 

egzemplarzy tych dokumentów, 
i) plan kontroli jakości Rzeczy z określeniem sposobu, 

zakresu i częstotliwości kontroli, 
j) inne warunki mające znaczenie. 
 

2) sporządzenie dla Zapytania Ofertowego ZKZ Oferty 

Dostawcy określającej istotne parametry Rzeczy i jej cenę. 
 

3) Jeśli ZKZ akceptuje Ofertę Dostawcy to wysyła 

Zamówienie  skierowane do Dostawcy i przesyła je w formie 

wiadomości e-mail za poświadczeniem odbioru albo składa 

Zamówienie w siedzibie Dostawcy. Jeśli ZKZ nie akceptuje 

warunków Oferty Dostawcy albo wprowadza zmiany do 

Oferty Dostawcy nie dochodzi do zawarcia Umowy, a 

dostawa jest możliwa wyłącznie po indywidualnym 

uzgodnieniu warunków umownych na piśmie. 
 

4) Dostawca potwierdza Zamówienie ZKZ w terminie 10 dni 

roboczych od doręczenia Zamówienia. Potwierdzenie 

zamówienia przesyłane jest na adres e-mail ZKZ za 

poświadczeniem odbioru. Brak potwierdzenia Zamówienia 

w tym terminie powoduje, że nie dochodzi do zawarcia 

Umowy, a dostawa jest możliwa wyłącznie po 

indywidualnym uzgodnieniu warunków umownych na 

piśmie, chyba że Strony postanowią inaczej. 
 

5) Strony zgodnie oświadczają, że osoba składająca w 

powyższej procedurze oświadczenia w imieniu Dostawcy 

jest uprawniona do zawierania w imieniu Dostawcy Umów z 

ZKZ. 
 

6) Wszelkie odmienne zastrzeżenia Dostawcy przy przyjęciu 

Zamówienia nie będą miały zastosowania i nie stanowią 

części Umowy, chyba że ZKZ w sposób wyraźny potwierdzi 

odmienne ustalenia na piśmie. Brak  potwierdzenia  przez  

ZKZ wszystkich odstępstw wprowadzonych przez Dostawcę 

skutkuje anulowaniem Zamówienia. 
 

7) Bez pisemnej zgody ZKZ Dostawca nie może zlecić 

wykonania Umowy osobie trzeciej. 
 

2.5. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, gwarancje i 

zmiany do Umowy lub OWD składane ustnie przez 

pracowników lub upoważnionych przedstawicieli ZKZ, nie są 

wiążące chyba, że zostaną potwierdzone pisemnie, faksem 

lub drogą elektroniczną przez wspólników ZKZ. 
 

2.6. Strony wyłączają stosowanie art. 661 Kodeksu 

cywilnego.  
 

3. Cena oraz warunki płatności 
 

3.1 Cena Towarów lub Rzeczy określona jest w Umowie. 
 
3.2. W przypadku gdy po dniu złożenia Oferty przez ZKZ 

Klientowi zmianie ulegną niezależne od ZKZ czynniki mające 

wpływ na oferowaną przez ZKZ cenę jednostkową Towaru 

ZKZ zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta w formie 

wiadomości e-mail i Strony są zobowiązane podjąć 

negocjacje w celu określenia nowych warunków Umowy w 

zakresie ceny. W przypadku gdy Strony nie dojdą do 

porozumienia co do nowych warunków Umowy Umowa 

dotychczas obowiązująca ulega rozwiązaniu, chyba że 

Strony postanowią inaczej. Rozwiązanie Umowy nie dotyczy 

Umów zawieranych z konsumentami. W przypadku zmiany 

ceny konsument ma prawo odstąpienia od Umowy. 
 
3.3. W przypadku cyklicznych dostaw Towarów  w 

określonym przez Strony z góry okresie czasu ZKZ jest 

uprawniony do zmiany ceny Towarów przed rozpoczęciem 

produkcji danej partii Towarów w przypadku zmiany 

czynników kształtujących wcześniej oferowaną cenę. ZKZ 

zawiadamia o zmianie ceny Klienta w formie wiadomości e-

mail. Klient zobowiązany jest do poinformowania ZKZ o 

akceptacji lub braku akceptacji nowej ceny w formie 

wiadomości e-mail. Brak akceptacji nowej ceny przez Klienta 

powoduje rozwiązanie dotychczas obowiązującej Umowy. 

Za brak akceptacji nowej ceny poczytany jest także brak 

odpowiedzi Klienta w terminie 10 dni roboczych. 

Rozwiązanie Umowy nie dotyczy Umów zawieranych z 

konsumentami. W przypadku zmiany ceny konsument ma 

prawo odstąpienia od Umowy. 
 
3.4. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn 

określonych w pkt 3.2. lub 3.3. powyżej Stronom  (o ile nie 

są konsumentami) nie przysługują względem siebie żadne 

roszczenia, z zastrzeżeniem, że Klient jest zobowiązany do 

zwrotu na rzecz ZKZ wszelkich kosztów poniesionych przez 

ZKZ w związku z planowaną produkcją na rzecz Klienta, 

takich jak w szczególności koszty zakupu materiałów.  
 
3.5. Cena nie obejmuje kosztów dodatkowych wskazanych 

odrębnie w Ofercie przez ZKZ. 

mailto:biuro@zkz.net.pl
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3.6. ZKZ wystawia Klientowi fakturę VAT do każdej dostawy 

Towarów. 
 
3.7. Termin zapłaty jest ustalany przez ZKZ z Klientem albo 

Dostawcą indywidualnie. W przypadku gdy Strony nie 

postanowią inaczej, Klient zobowiązany jest dokonać 

płatności za Towary w ciągu 14 (czternastu) dni od daty 

wystawienia faktury. Za dzień zapłaty Strony uznają 

odpowiednio dzień wpływu środków na rachunek ZKZ albo 

dzień obciążenia rachunku ZKZ kwotą ceny. 
 

3.8. W przypadku gdy Klient opóźnia się z płatnością ZKZ ma 

prawo naliczyć: 
a) odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie 

w transakcjach handlowych - gdy Klient jest podmiotem, do 

którego zastosowanie znajdują przepisy ustawy o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z póź. zm.) 
b) odsetki ustawowe za opóźnienie -  gdy Klient nie jest 

podmiotem, do którego zastosowanie znajdują przepisy 

ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z póź. 

zm.) 
 

3.9. W przypadku opóźnienia w jakiejkolwiek płatności na 

rzecz ZKZ dłuższego niż 7 dni wszelkie należności, w tym 

również należności odroczone, staną się należne i 

wymagalne w trybie natychmiastowym. Niezależnie ZKZ 

może wstrzymać się z wykonaniem Umów i nie ponosi 

odpowiedzialności za brak wykonania Umów z tego 

powodu.  
 

3.10. Wyłączone zostaje prawo Klienta niebędącego 

konsumentem i Dostawcy do dokonania potrącenia lub 

zatrzymania do czasu uzyskania prawomocnego wyroku 

rozstrzygającego spór między ZKZ a Klientem albo 

Dostawcą. Prawo do potrącenia lub zatrzymania zostaje 

również wyłączone odnośnie roszczeń innych niż 

wynikające z Umowy. 
 

3.11. Klient upoważnia ZKZ do wystawiania faktur VAT bez 

podpisu oraz doręczania faktur VAT w formie 

elektronicznej. Jeżeli Klient nie wskaże innego adres faktura 

zostaje wysłana na adres e-mail, z którego pochodziło 

Zamówienie Klienta.  
 

3.12. Ujawnienie ewentualnych wad w Towarach przed 

terminem zapłaty nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty 

na rzecz ZKZ. 
 

3.13. ZKZ upoważnia Dostawcę o wystawiania faktur VAT 

bez podpisu oraz doręczania faktur VAT w formie 

elektronicznej. 
 

 

4. Dostawa Towarów 
 

4.1. Dostawa Towarów następuje zgodnie z warunkami 

Incoterms®2020, chyba że niniejsze OWD zawierają 

postanowienia odmienne albo Strony postanowią inaczej. 
 

4.2. Klient jest zobowiązany do wyznaczenia swojego 

przedstawiciela w miejscu dostawy, który będzie 

reprezentował Klienta przy odbiorze Towarów i przekazania 

danych osobowych tego przedstawiciela ZKZ co najmniej w 

terminie 3 dni przed terminem dostawy. W przypadku 

braku wskazania takiego przedstawiciela przez Klienta ZKZ 

wyda wyroby w miejscu dostawy osobie czynnej w tym 

miejscu.   
 

4.3. Klient jest zobowiązany odebrać Towary. Nieodebranie  

Towarów  nie zwalnia Klienta z obowiązku dokonania 

zapłaty całej ceny.  Jeżeli Towar lub jego część nie zostanie 

przez Klienta odebrana w terminie umówionym z przyczyn, 

za które ZKZ nie ponosi odpowiedzialności, Klient 

zobowiązany jest zapłacić wynikłe stąd koszty,  w 

 szczególności  koszty  przewozu  oraz  zwrotu  Towarów do 

ZKZ.  
 

4.4. Każdorazowa Umowa jest uznana za wykonaną przez 

ZKZ w momencie przekazania Towarów w miejscu dostawy, 

a jeśli Klient odmawia odebrania Towarów w momencie 

przedstawienia tych Towarów przez ZKZ Klientowi do 

odbioru. 
 

4.5. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku gdy po 

dniu złożenia Oferty przez ZKZ Klientowi zmianie ulegną 

niezależne od ZKZ czynniki mające wpływ na oferowany 

przez ZKZ termin dostawy Towarów, to ZKZ zawiadomi o 

tym niezwłocznie Klienta w formie wiadomości e-mail i 

Strony są zobowiązane podjąć negocjacje w celu określenia 

nowych warunków Umowy w zakresie terminu dostawy. W 

przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia co do 

nowych warunków Umowy Umowa dotychczas 

obowiązująca ulega rozwiązaniu, chyba że Strony 

postanowią inaczej. Nie dotyczy to Umów z konsumentami.  
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4.6. W przypadku cyklicznych dostaw Towarów w 

określonym przez Strony z góry okresie czasu ZKZ jest 

uprawniony do zmiany terminu dostawy Towarów przed 

rozpoczęciem produkcji danej partii Towarów w przypadku 

zmiany czynników kształtujących wcześniej oferowany 

termin dostawy. ZKZ zawiadamia o zmianie terminu 

dostawy Klienta w formie wiadomości e-mail. Klient 

zobowiązany jest do poinformowania ZKZ o akceptacji lub 

braku akceptacji nowego terminu dostawy w formie 

wiadomości e-mail. Brak akceptacji nowego terminu 

dostawy przez Klienta powoduje rozwiązanie dotychczas 

obowiązującej Umowy. Za brak akceptacji nowego terminu 

dostawy poczytany jest także brak odpowiedzi Klienta 

w terminie 10 dni roboczych. 
 

4.7. W przypadku rozwiązania Umowy Dostawy z przyczyn 

określonych w w pkt 4.5. lub 4.6. powyżej Stronom (o ile nie 

są konsumentami) nie przysługują względem siebie żadne 

roszczenia, z zastrzeżeniem, że Klient jest zobowiązany do 

zwrotu na rzecz ZKZ wszelkich kosztów poniesionych przez 

ZKZ w związku z planowaną produkcją na rzecz Klienta, 

takich jak w szczególności koszty zakupu materiałów.  
 

4.8. Do każdej dostawy ZKZ zobowiązany jest załączyć, na 

życzenie Klienta, dokumenty potwierdzające zgodność 

dostarczanych Towarów z dokumentacją przekazaną przez 

Klienta do Zamówienia. 
 
4.9. Jeżeli  Klient  nie  dostarczy  jakichkolwiek rzeczy, 

dokumentów lub nie udzieli informacji potrzebnych do 

wykonania Umowy przez ZKZ umówiony  termin dostawy  

przestaje  wiązać, a ZKZ nie ponosi odpowiedzialności za 

skutki zmiany terminu. 
 

4.10. Ryzyko  uszkodzenia,  zniszczenia,  lub  utraty  

Towarów przechodzi na Klienta z chwilą postawienia 

Towarów do jego dyspozycji lub  oddania Towarów  

przewoźnikowi. 
 

5. Dostawa Rzeczy 
 

5.1. Dostawa Rzeczy następuje zgodnie z warunkami 

Incoterms®2020, chyba że niniejsze OWD zawierają 

postanowienia odmienne albo Strony postanowią inaczej. 
  
5.2. Do każdej dostawy Dostawca zobowiązany jest załączyć 

dokumenty potwierdzające zgodność dostarczanych Rzeczy 

z dokumentacją przekazaną przez ZKZ do Zapytania 

Ofertowego lub Zamówienia oraz wymagane atesty itp. 

dokumenty, a także dokument gwarancji, jeśli udziela takiej 

gwarancji. Wraz z dostawą Dostawca jest zobowiązany 

przekazać ZKZ świadectwo  kontroli  jakości  jeśli  jest  

wymagane albo sprawdzenie jakości było wykonane. 

Dostawca  zobowiązuje  się  nadto  dostarczyć  inne  

niezbędne  dokumenty  wymagane  do  wprowadzenia  do  

obrotu,    korzystania,  konserwacji  i  przechowywania  

Rzeczy  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem.  Jeśli warunki te nie 

zostaną spełnione przez Dostawcę to ZKZ nie ponosi  

odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu zwłokę w 

dostawie i opóźnienie w zapłacie. 
 
5.3. Dostawca zapewnia i gwarantuje, że wszystkie Rzeczy 

zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami  i  

normami  oraz,  że posiada  wszelkie  niezbędne  

pozwolenia,  zezwolenia, atesty  i  certyfikaty  

umożliwiające w wprowadzenie ich do obrotu 

gospodarczego i w korzystania zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Na każde żądanie ZKZ Dostawca 

przedstawi   wymagane  certyfikaty,  zezwolenia, atesty  lub  

inne  dokumenty  potwierdzające  należyte wykonanie 

powyższych zobowiązań. 
 

5.4. ZKZ ma prawo kontroli  procesu  produkcji oraz kontroli  

odbioru  jakościowego u Dostawcy. 
 

5.5. W  przypadku  stwierdzenia  w  dostarczonych  

Rzeczach  wad ZKZ składa Dostawcy reklamację. Dostawca 

zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację nie 

później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

reklamacji. Brak odpowiedzi w podanym terminie oznacza 

akceptację reklamacji. 
 

 

6. Rozwiązanie Umowy  
 

6.1. W przypadku stałych stosunków gospodarczy każdej ze 

Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z 

zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, na 

podstawie oświadczenia złożonego drugiej stronie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku innych 

Umów Klient niebędący konsumentem nie może rozwiązać 

Umowy czy anulować Zamówienia, chyba, że ZKZ wyda na 

to pisemną zgodę.  Klient będący konsumentem może 

rozwiązać Umowę w przypadkach przewidzianych w 

prawie. 
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6.2. Wypowiedzenie Umowy pozostanie bez wpływu na 

Umowy zawarte wskutek Zamówień Klienta albo ZKZ 

złożonych przed doręczeniem wypowiedzenia, chyba że 

Strony postanowią inaczej.  
 

6.3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia ZKZ ani Dostawcy z 

obowiązków wynikających z udzielonej Klientowi i ZKZ 

rękojmi jeżeli okres ich obowiązywania jeszcze nie upłynął. 
 

6.4. W przypadku rozwiązania Umowy  Klient oraz 

Dostawca zobowiązani są do zwrotu na rzecz ZKZ wszelkich 

kosztów poniesionych przez ZKZ w związku z planowaną 

produkcją na rzecz Klienta albo wykonaniem Umowy 

zawartej z Dostawcą, takich jak w szczególności koszty 

zakupu materiałów.  Dostawca zobowiązany jest nadto do 

wyrównania szkody ZKZ. 
 

6.5. ZKZ ma prawo, w drodze pisemnego odstąpienia, 

rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez 

wpływu na wszelkie prawa nabyte, jeżeli Klient niebędący 

konsumentem albo Dostawca nie jest w stanie regulować 

swoich zobowiązań bądź zostało wszczęte w stosunku do 

niego postępowanie układowe, upadłościowe lub 

restrukturyzacyjne, bądź został postawiony w stan 

likwidacji, bądź też przestanie prowadzić działalność z 

jakiegokolwiek innego powodu albo zawiesi jej 

prowadzenie. 
 

7. Odpowiedzialność za wady Towarów 
 

7.1. O ile nie uzgodniono inaczej ZKZ udziela Klientowi 

niebędącemu konsumentem rękojmi, której termin wynosi 

1 rok, i rozpoczyna bieg od dnia dostawy Towarów. Dla 

konsumentów termin rękojmi wynosi 2 lata. 
 
7.2. Klient będący przedsiębiorcą jest zobowiązany do 

zbadania Towarów i sprawdzenia jakości dostarczonych 

Towarów przed ich wykorzystaniem w terminie 7 dni 

roboczych od dnia dostawy i natychmiastowego zgłoszenia 

wykrytych wad ZKZ. Brak zgłoszenia wad w tym terminie 

oznacza, iż w dacie dostawy Towary nie ujawniały wad. 

Upływ tego terminu powoduje utratę uprawnień z rękojmi. 
 
7.3. Klient będący przedsiębiorcą jest zobowiązany do 

zgłoszenia ZKZ wszelkich wad ujawnionych po terminie 

badania określonym w pkt 7.2. w terminie 3 dni roboczych 

od ich wykrycia. Upływ tego terminu powoduje utratę 

uprawnień z rękojmi. 
 

7.4. ZKZ  gwarantuje, że:  
a) Towary dostarczane Klientowi są produkowane 

zgodnie z dostarczoną przez Klienta dokumentacją 

techniczną, 
b) materiały wykorzystywane przez ZKZ w trakcie 

produkcji Towarów są nowe i spełniają warunki jakościowe 

określone w Umowie, 
c) Towary dostarczane Klientowi będą nie gorszej jakości niż 

wstępnie zaakceptowane Towary wzorcowe i próbne 

dostarczone przez ZKZ. 
 
7.5. Klient jest zobowiązany dostarczyć wadliwe Towary do 

siedziby ZKZ. 
 
7.6.  ZKZ obowiązany jest: 
a) udzielić odpowiedzi na zgłoszenie wad w terminie 

3 dni roboczych od dnia zwrotu Towarów zgłaszanych jako 

wadliwe do ZKZ, 
b) do usunięcia uznanych wad  w możliwie 

najszybszym terminie, odrębnie ustalonym między 

Stronami. 
 
7.7. Odpowiedzialność ZKZ z tytułu rękojmi oraz za wszelkie 

szkody powstałe w związku z ewentualnymi wadami 

Towarów ograniczona jest, w zakresie Towarów nabytych 

przez podmioty niebędące konsumentami, do wartości 

konkretnego, wadliwego Towaru opłaconego przez Klienta. 
 
7.8. ZKZ produkuje Towary bez określenia ich 

przeznaczenia. ZKZ nie ponosi odpowiedzialności za skutki 

wykorzystania Towarów według uznania Klienta lub 

dalszych podmiotów wykorzystujących Towary ZKZ. 
 

7.9. Za wady Towarów nie uznaje się nieprawidłowości 

będących  wynikiem  ich zwykłego  zużycia,  niewłaściwego  

przechowywania  oraz  zmian,  przeróbek,  obróbek  

mechanicznych  lub cieplnych,  napraw  dokonywanych  

przez  osoby  trzecie,  inne  niż ZKZ,  naruszenia 

prawidłowych  warunków  konserwacji  lub  eksploatacji,  

błędów  wykonawczych  i  projektowych oraz montażowych 

Klienta lub osób trzecich, innych niż ZKZ, a  także  innych  

zawinionych  działań  Klienta.  Dodatkowo za wady nie 

uznaje się nieprawidłowości powstałych wskutek użycia 

Towarów z komponentami innych dostawców, a także 

wynikających z niewłaściwych parametrów technicznych. 
 
7.10. ZKZ zobowiązuje się produkować, kontrolować 

i wysyłać Towary zgodnie z warunkami Umowy. Przed 

wysłaniem Towarów do miejsca dostawy ZKZ zobowiązany 

mailto:biuro@zkz.net.pl
http://www.zkz.net.pl/


     ZAKŁAD KÓŁ ZĘBATYCH S.C.                     

           Cz. A. Borkowski, A. M. Olszacki                         
   
     54-212 Wrocław ul. Małopanewska 29                                                                                   

     Oddział: 56-400 Oleśnica.ul.Moniuszki 19        biuro@zkz.net.pl             

       tel.071-3981214                                               www.zkz.net.pl 

                                                                                  
NIP: 8942849478     REGON: 020197145   PN-EN ISO 9001:2009/14001:2005/AQAP 2110                                                                                                                                        

7 

 

jest przeprowadzić i udokumentować wszelkie badania 

Towarów określone warunkami Umowy, w tym Zamówieniu 

Klienta, co poświadczać będą protokoły pomiarów, które 

ZKZ doręcza Klientowi wraz z dostawą Towarów. 

Ewentualne wady Towarów określane są względem 

standardu jakości określonego w tych protokołach pomiaru.  

W razie, gdy Klient żąda badania jakościowego Towaru 

odbywa się ono wyłącznie w ZKZ. Koszty badania obciążają 

Klienta.  
 
7.11  Wymiana Towaru na wolny od wad albo usunięcie 

wady wyklucza możliwość domagania się dalszych 

rekompensat przez Klienta niebędącego konsumentem. 
 

7.12. Jeżeli spośród Towarów sprzedanych tylko niektóre są 

wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, 

uprawnienie Klienta z rękojmi ogranicza się wyłącznie do 

Towarów wadliwych.  
 

7.13. Odpowiedzialność ZKZ za szkody powstałe w wyniku 

istnienia wad Towarów zostaje wyłączona wobec Klientów 

niebędących konsumentami na podstawie art. 558 Kodeksu 

cywilnego. 
 

7.14. Odpowiedzialność ZKZ z rękojmi jest wyłączona jeśli 

Klient uniemożliwia zbadanie Towarów przez ZKZ. 
 

7.15. Rękojmia jest wyłączona w przypadku, gdy wykonanie 

Towarów nastąpiło  wyłącznie  w  oparciu  o  dostarczoną  

przez  Klienta  próbkę  lub  wzór, bez stosownej 

dokumentacji technicznej i wykonawczej.  
 

7.16. Naruszenie przez Klienta powyższych postanowień 

OWD dot. rękojmi powoduje, iż traci on uprawnienia z 

rękojmi. 
 

8. Zastrzeżenie prawa własności Towarów 
 

8.1. Do momentu całkowitej zapłaty za Towar Towar ten 

pozostaje własnością ZKZ. 
 

8.2. W przypadku połączenia lub pomieszania Towarów 

Strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się 

stosowanie przepisu art. 193 § 2 k.c. 
 

8.3. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego, 

układowego lub restrukturyzacyjnego w stosunku do 

Klienta jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób 

wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz 

ZKZ. 
 

8.4. W przypadku zajęcia Towaru, stanowiącego własność 

ZKZ, w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do 

majątku Klienta lub zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do 

tych Towarów przed podmioty trzecie, Klient zobowiązany 

jest niezwłocznie poinformować ZKZ oraz Komornika o tym 

fakcie oraz współdziałać przy realizacji praw ZKZ 

przysługujących względem podmiotu dokonującego zajęcia 

Towaru lub zgłaszającego roszczenia. Klient jest także 

zobowiązany podjąć wszelkie działania mające na celu 

ochronę praw ZKZ. W przypadku zaniedbania ww. 

obowiązków Klient ponosi odpowiedzialność 

odszkodowawczą wobec ZKZ. 
  
8.5. W przypadku zalegania przez Klienta z zapłatą za 

Towar, Klient jest zobowiązany, na żądanie ZKZ, 

natychmiast i bezwarunkowo oddać ZKZ dostarczony Towar 

w całości.  
 

8.6. Żądanie i odebranie Towaru przez ZKZ nie powoduje 

odstąpienia od Umowy, a jedynie stanowi zabezpieczenie 

realizacji przez Klienta zobowiązań wobec ZKZ, chyba że 

Strony postanowiły inaczej .  
 

8.7. Koszty dostarczenia Towaru ZKZ ponosi Klient.  
 

8.8. Klient na żądanie ZKZ jest zobowiązany przekazać 

niezwłocznie wszelkie informacje, o tym gdzie są 

przechowywane Towary objęte zastrzeżeniem własności. 
 

9. Postanowienia końcowe 
 

9.1. ZKZ jest uprawnione do przelewu wszelkich 

wierzytelności przysługujących wobec Klienta niebędącego 

konsumentem z tytułu Umowy. 
 

9.2. Klient niebędący konsumentem nie jest uprawniony do 

przelewu jakichkolwiek wierzytelności przysługujących 

wobec ZKZ z tytułu Umowy. 
 

9.3. Umowa oraz OWD podlegają prawu polskiemu. 

Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z Umową i 

OWD Strony poddają pod wyłączną jurysdykcję sądów 

polskich, a sądem właściwym będzie sąd właściwy dla 

siedziby ZKZ Nie dotyczy to Umów zawieranych z 

konsumentami. W przypadku tych Umów sąd właściwy 
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będzie określony zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującymi. 
 

9.4. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia OWD 

albo Umowy okazałyby się sprzeczne z obowiązującym 

prawem albo zostałoby uznane za nieważne lub 

bezskuteczne na mocy orzeczenia właściwego sądu, nie 

będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność 

pozostałych postanowień. W takim przypadku Strony 

zobowiązują się zastąpić nieważne postanowienie 

najbardziej zbliżonym, ważnym postanowieniem, którego 

cel ekonomiczny i znaczenie są jak najbliższe postanowieniu 

nieważnemu, a gdyby to nie było możliwe zastosowanie 

znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
 

9.5. Niezbędne, dodatkowe uzgodnienia nie objęte OWD 

mogą być z Klientem i Dostawcą regulowane wyłącznie 

odrębnym pisemnym porozumieniem, pod rygorem 

nieważności. 
 

9.6. Zapytanie Ofertowe, Zamówienie i Oferta oraz 

dokumentacja techniczna załączona do nich stanowią 

integralną część Umowy, a zmiany parametrów 

technicznych możliwe są wyłącznie w formie pisemnego 

uzgodnienia Stron zawartego pod rygorem nieważności. 
 

9.7. W zakresie nieuregulowanym w OWD i Umowie 

zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego w Polsce, w szczególności Kodeksu 

cywilnego. 
 

9.8. Strony wskazują następujące adresy do korespondencji: 
1/  ZKZ:  Zakład Kół Zębatych s.c. Cz. A. Borkowski, A. M. 

Olszacki, z siedzibą przy ul. Małopanewskiej 29, 54-212 

Wrocław,  
e-mail: biuro@zkz.net.pl 
 

2/ Klient - adres do doręczeń wskazany w Krajowym 

Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, bądź adres podany ZKZ w 

jakiejkolwiek formie, e-mail z którego pochodziło 

Zamówienie. 
 

3/ Dostawca - adres do doręczeń wskazany w Krajowym 

Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, bądź adres podany ZKZ w 

jakiejkolwiek formie, e-mail z którego pochodziła Oferta 

Dostawcy. 
 

9.9.W przypadku zmiany adresów do doręczeń Strona jest 

zobowiązana powiadomić o tej zmianie niezwłocznie drugą 

Stroną. W przypadku braku powiadomienia korespondencja 

wysłana na ostatni obowiązujący zgodnie z OWD adres 

uznawana jest za skutecznie doręczoną.  
 

9.10. ZKZ zastrzega sobie prawo do zmiany OWD. Zmiana 

postanowień OWD dla swej ważności i wejścia w życie 

wymaga publikacji zmienionej wersji na stronie 

http://www.zkz.net.pl wraz z przesłaniem informacji 

mailowej do Klienta i Dostawcy. Zmiana OWD uprawnia 

Klienta oraz Dostawcę do złożenia oświadczenia o 

rozwiązaniu Umowy w drodze wypowiedzenia ze skutkiem 

na dzień wejścia w życie nowych OWD, z tym, że 

Zamówienia złożone w okresie obowiązywania 

dotychczasowych OWD będą zrealizowane na 

dotychczasowych zasadach. Oświadczenie Klienta i 

Dostawcy winno być złożone w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

informacji o zamieszczeniu na stronie internetowej ZKZ 

komunikatu o zmianie OWD.  
 

9.11. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw obowiązują w 

stosunku do Umów zawieranych od dnia 30-03-2021 
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