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OWS - OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Zakład Kół Zębatych s.c. Cz. A. Borkowski, A. M.
Olszacki
Oleśnica 30-03-2021

1.3. Strony wyłączają stosowanie innych
uregulowań wewnętrznych (ogólne warunki umów,
regulaminy, wzory umów, warunki zakupu itp.)
obowiązujących u Kupującego, z wyjątkiem
sytuacji, w której zostały one wyraźnie
zaakceptowane na piśmie przez ZKZ.

1. Zakres stosowania
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią
integralną część każdej Umowy Sprzedaży Rzeczy
zawieranej przez Zakład Kół Zębatych s.c. Cz. A.
Borkowski, A. M. Olszacki, w której ZKZ jest
Sprzedawcą.
1.2. Określenia użyte w Ogólnych Warunkach
Sprzedaży i zapisane dużą literą 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, 54212 Wrocław, NIP: 894-284-94-78, REGON
020197145

1.4. OWS doręczane są Kupującemu w formie pliku
PDF zamieszczonego na witrynie internetowej ZKZ
prowadzonej pod adresem: http://www.............…
lub wydruku przed zawarciem Umowy i wiążą
Kupującego. W sytuacji, w której ZKZ pozostaje z
Kupującym w stałych stosunkach gospodarczych,
doręczenie OWS przed zawarciem pierwszej
Umowy zwalnia ZKZ z obowiązku doręczania OWS
przy każdorazowej Umowie, chyba że OWS
uległyby zmianie w stosunku do uprzednio
doręczonych.

2) Sprzedawca- ZKZ

1.5. Jeżeli Kupujący złożył, przed zawarciem
Umowy, oświadczenie w formie pisemnej o braku
akceptacji OWS nie dochodzi między Stronami do
zawarcia Umowy na warunkach OWS. W takim
przypadku ewentualna Umowa może zostać
zawarta przez Strony wyłącznie wskutek
indywidualnych uzgodnień.

3) Kupujący - podmiot, z którym zawierana jest
przez ZKZ umowa sprzedaży, w tym konsument w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

1.6. Postanowienia zawarte w OWS mogą być
zmieniane przez Strony wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

4) OWS- niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży

1.7. Postanowienia OWS mają pierwszeństwo
przed warunkami szczególnymi określonymi przez
Kupującego w jakimkolwiek dokumencie, w
szczególności zamówieniu, zapytaniu ofertowym,
chyba że Sprzedawca zaakceptuje warunki
Kupującego na piśmie.

5) Strony - Sprzedawca i Kupujący określani łącznie
Stronami, a pojedynczo Stroną
6) Rzeczy – mienie sprzedawane przez ZKZ w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
stanowiące własność ZKZ, niebędące towarami
wytwarzanymi przez ZKZ, w szczególności takie
mienie jak np. środki trwałe
7) Umowa - umowa sprzedaży Rzeczy zawierana
przez ZKZ z Kupującym na warunkach i wg
procedury określonej w OWS i/lub indywidualnie
uzgodnionych przez Strony

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

1

ZAKŁAD KÓŁ ZĘBATYCH S.C.
Cz. A. Borkowski, A. M. Olszacki
54-212 Wrocław ul. Małopanewska 29
Oddział: 56-400 Oleśnica.ul.Moniuszki 19
tel.071-3981214

NIP: 8942849478

biuro@zkz.net.pl
www.zkz.net.pl

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

2.1 Umowa sprzedaży zawierana jest na warunkach
określonych przez ZKZ.

odbiorczego albo podpisanej przez Kupującego
faktury VAT. Dniem sprzedaży jest dzień wydania
Rzeczy w miejscu sprzedaży.

2.2. Cena Rzeczy określona jest w Umowie.
2.3. ZKZ wystawia Kupującemu fakturę VAT do
każdej sprzedaży Rzeczy.
2.4. Termin zapłaty jest ustalany przez ZKZ z
Kupującym indywidualnie. W przypadku gdy Strony
nie postanowią inaczej, Kupujący zobowiązany jest
dokonać płatności za Rzeczy w ciągu 14
(czternastu) dni od daty wystawienia faktury.
2.5. W przypadku gdy Kupujący opóźnia się z
płatnością ZKZ ma prawo naliczyć odsetki w
wysokości:
a) odsetki w wysokości odsetek ustawowych za
opóźnienie w transakcjach handlowych - gdy
Kupujący
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.) albo
b) w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
- gdy Kupujący 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.).
2.6. Kupujący upoważnia ZKZ do wystawiania
faktur VAT bez podpisu oraz doręczania faktur VAT
w formie elektronicznej.
2.7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu
środków na rachunek ZKZ.
2.8. Ujawnienie ewentualnych wad w Rzeczy przed
terminem zapłaty nie zwalnia Kupującego z zapłaty
na rzecz ZKZ.
2.9. Sprzedaż Rzeczy następuje w sposób, terminie
i w miejscu określonym Umową.
2.10. Wydanie i odbiór Rzeczy następuje w miejscu
sprzedaży na podstawie protokołu zdawczo-

2.11. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia
Rzeczy przy odbiorze i zgłoszenia ZKZ natychmiast
wszelkich
zastrzeżeń
względem
jakości
sprzedanych Rzeczy. Brak natychmiastowego
zgłoszenia zastrzeżeń jest równoznaczny z
poświadczeniem braku uszkodzenia Rzeczy w dniu
sprzedaży.
3. Rozwiązanie Umowy
Rozwiązanie Umowy możliwe jest w przypadkach
przewidzianych
przepisami
powszechnie
obowiązującego prawa.
4. Odpowiedzialność za wady
4.1. O ile nie uzgodniono inaczej ZKZ udziela
Kupującemu będącemu konsumentem rękojmi w
zakresie sprzedaży Rzeczy używanych, której
termin wynosi 1 rok i rozpoczyna bieg od dnia
wydania Rzeczy.
4.2.
Względem
Kupującego
niebędącego
konsumentem odpowiedzialność ZKZ z rękojmi jest
wyłączona.
4.3. Odpowiedzialność ZKZ za szkody powstałe w
wyniku istnienia wad zostaje wyłączona względem
Kupującego niebędącego konsumentem na
podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego.
5. Zastrzeżenie prawa własności
5.1. Do momentu całkowitej zapłaty za Rzecz Rzecz
ta pozostaje własnością ZKZ.
5.2. W przypadku połączenia lub pomieszania
Rzeczy Strony stają się współwłaścicielami całości.
Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 k.c.
5.3.
Z
chwilą
wszczęcia
postępowania
upadłościowego,
układowego
lub
restrukturyzacyjnego w stosunku do Kupującego
jest on zobowiązany oznaczyć Rzeczy w sposób
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wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności
na rzecz ZKZ.

wobec Kupującego będącego konsument jest
możliwy wyłącznie za jego zgodą.

5.4. W przypadku zajęcia Rzeczy, stanowiącej
własność ZKZ, w toku postępowania egzekucyjnego
skierowanego do majątku Kupującego lub
zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do tych Rzeczy
przed podmioty trzecie, Kupujący zobowiązany jest
niezwłocznie poinformować ZKZ oraz Komornika o
tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji praw
ZKZ
przysługujących
względem
podmiotu
dokonującego zajęcia Rzeczy lub zgłaszającego
roszczenia. Kupujący jest także zobowiązany podjąć
wszelkie działania mające na celu ochronę praw
ZKZ. W przypadku zaniedbania ww. obowiązków
Kupujący
ponosi
odpowiedzialność
odszkodowawczą wobec ZKZ.

6.2. Kupujący niebędący konsumentem nie jest
uprawniony
do
przelewu
jakichkolwiek
wierzytelności przysługujących wobec ZKZ z tytułu
Umowy oraz do potrącenia wierzytelności bez
zgody ZKZ.

5.5. W przypadku zalegania przez Kupującego z
zapłatą za Rzeczy, Kupujący jest zobowiązany, na
żądanie ZKZ, natychmiast i bezwarunkowo oddać
ZKZ dostarczone Rzeczy w całości.
5.6. Żądanie i odebranie Rzeczy przez ZKZ nie
powoduje odstąpienia od Umowy, a jedynie
stanowi zabezpieczenie realizacji przez Kupującego
zobowiązań wobec ZKZ, chyba że Strony
postanowiły inaczej .
5.7. Koszty dostarczenia Rzeczy do ZKZ ponosi
Kupujący.
5.8. Kupujący na żądanie ZKZ jest zobowiązany
przekazać niezwłocznie wszelkie informacje, o tym
gdzie są przechowywane Rzeczy objęte
zastrzeżeniem własności.
5.9. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Rzeczy
przechodzi z ZKZ na Kupującego z chwilą
pozostawienia Rzeczy do dyspozycji Kupującego w
czasie i miejscu sprzedaży.

6.3. Umowa oraz OWS podlegają prawu polskiemu.
Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z
Umową i OWS Strony poddają pod wyłączną
jurysdykcję sądów polskich, a sądem właściwym
będzie sąd właściwy dla siedziby ZKZ. Nie dotyczy
to Umów zawieranych z Kupującymi będącymi
konsumentami. W przypadku tych Umów sąd
właściwy jest określany zgodnie z przepisami
powszechnie obowiązującymi.
6.4. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia
OWS 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.
6.5. Niezbędne, dodatkowe uzgodnienia nie objęte
OWS mogą być z Kupującym regulowane wyłącznie
odrębnym pisemnym porozumieniem, pod
rygorem nieważności.
6.6. W zakresie nieuregulowanym w OWS i
Umowie zastosowanie znajdują przepisy prawa
powszechnie obowiązującego w Polsce, w
szczególności Kodeksu cywilnego.

6. Postanowienia końcowe
6.1. ZKZ jest uprawnione do przelewu wszelkich
wierzytelności przysługujących wobec Kupującego
z tytułu Umowy, z tym że przelew wierzytelności

6.7. Strony wskazują następujące adresy do
korespondencji:
1/ Sprzedawca: Zakład Kół Zębatych s.c. Cz. A.
Borkowski, A. M. Olszacki, z siedzibą przy ul.
Małopanewskiej 29, 54-212 Wrocław,
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e-mail: biuro@zkz.net.pl
2/ Kupujący - adres do doręczeń wskazany ZKZ albo
adres ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym
albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, e-mail wskazany ZKZ.
6.8. 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 OWS adres uznawana jest
za skutecznie doręczoną.
6.9. ZKZ zastrzega sobie prawo do zmiany OWS.
Zmiana postanowień OWS dla swej ważności i
wejścia w życie wymaga publikacji zmienionej
wersji na stronie http://www.zkz.net.pl wraz z
przesłaniem informacji mailowej do Kupującego
Zmiana OWS uprawnia Kupującego do złożenia
oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w drodze
wypowiedzenia ze skutkiem na dzień wejścia w
życie nowych OWS, z tym, że Umowy zawarte przez
ZKZ w okresie obowiązywania dotychczasowych
OWS będą zrealizowane na dotychczasowych
zasadach. Oświadczenie Kupującego 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 OWS.
6.10. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży
obowiązują w stosunku do Umów zawieranych od
dnia 30-03-2021

Oleśnica dnia ……………………………………………..

Podpis kupującego ……………………………………..
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