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OWZ - OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU 
Zakład Kół Zębatych s.c. Cz. A. Borkowski, A. M. 

Olszacki 
 

Oleśnica 30-03-2021 
 

1. Zakres stosowania 
 

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią 

integralną część każdej Umowy sprzedaży Rzeczy 

zawieranej przez Zakład Kół Zębatych s.c. Cz. A. 

Borkowski, A. M. Olszacki, w której ZKZ jest 

nabywcą Rzeczy. 
 

1.2. Określenia użyte w Ogólnych Warunkach 

Zakupu 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, 54-

212 Wrocław, NIP: 894-284-94-78, REGON 

020197145 
 
2) Sprzedawca- podmiot inny niż ZKZ, będący 

przedsiębiorcą. 
 
3) Kupujący - ZKZ 
 
4) OWZ- niniejsze Ogólne Warunki Zakupu 
 
5) Strony - Sprzedawca i Kupujący określani łącznie 

Stronami, a pojedynczo Stroną 
 
6) Rzeczy – mienie sprzedawane przez Sprzedawcę 

ZKZ. 
 
7) Umowa - umowa sprzedaży Rzeczy zawierana 

przez ZKZ ze Sprzedawcą na warunkach i wg 

procedury określonej w OWZ i/lub indywidualnie 

uzgodnionych przez Strony 
 

1.3. Strony wyłączają stosowanie innych 

uregulowań wewnętrznych (ogólne warunki umów, 

regulaminy, wzory umów, warunki zakupu itp.) 

obowiązujących u Sprzedawcy, z wyjątkiem 

sytuacji, w której zostały one wyraźnie 

zaakceptowane na piśmie przez ZKZ.  
 

1.4. OWZ doręczane są Sprzedawcy w formie pliku 

PDF zamieszczonego na witrynie internetowej ZKZ 

prowadzonej pod adresem: http://www.zkz.net.pl 
lub wydruku przed zawarciem Umowy i wiążą 

Sprzedawcę. W sytuacji, w której ZKZ pozostaje ze 

Sprzedawcą w stałych stosunkach gospodarczych, 

doręczenie OWZ przed zawarciem pierwszej 

Umowy zwalnia ZKZ z obowiązku doręczania OWZ 

przy każdorazowej Umowie, chyba że OWZ 

uległyby zmianie w stosunku do uprzednio 

doręczonych. 
 

1.5. Jeżeli Sprzedawca złożył, przed zawarciem 

Umowy, oświadczenie w formie pisemnej o braku 

akceptacji OWZ nie dochodzi między Stronami do 

zawarcia Umowy na warunkach OWZ. W takim 

przypadku ewentualna Umowa Stron wymaga 

indywidualnego uzgodnienia.  
 

1.6. Postanowienia zawarte w OWZ mogą być 

zmieniane przez Strony wyłącznie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

1.7. Postanowienia OWZ mają pierwszeństwo 

przed warunkami szczególnymi określonymi przez 

Sprzedawcę w jakimkolwiek dokumencie, chyba że 

ZKZ zaakceptuje warunki Sprzedawcy na piśmie. 
 

2. Umowa 
 

2.1 Umowa zawierana jest na warunkach 

określonych przez ZKZ, które w szczególności mogą 

zostać wskazane w zamówieniu złożonym 

Sprzedawcy przez ZKZ. 
 

2.2. Cena Rzeczy określona jest w Umowie. 
 

2.3. Terminy dostawy Rzeczy i zapłaty są ustalane 

przez ZKZ ze Sprzedawcą indywidualnie.  
 

2.4. ZKZ upoważnia Sprzedawcę do wystawiania 

faktur VAT bez podpisu oraz doręczania faktur VAT 

w formie elektronicznej. 
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2.5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia 

kwotą ceny rachunku bankowego ZKZ. 
 
2.6.  Sprzedaż Rzeczy następuje w sposób, terminie 

i w miejscu określonym Umową.  
 

2.7. Odbiór Rzeczy następuje w miejscu 

wskazanym przez ZKZ.  Dniem sprzedaży jest dzień 

wydania Rzeczy w miejscu wskazanym przez ZKZ. 
 

2.8. Umowa jest uznana za wykonaną przez 

Sprzedawcę w momencie przekazania Rzeczy wraz 

z dokumentacją wskazaną w pkt 2.9. zgodnie z 

warunkami Umowy w miejscu wskazanym przez 

ZKZ i  po potwierdzeniu  na  wszystkich  

egzemplarzach  listu  przewozowego  zgodności  

dostawy  z Umową przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania ZKZ.  
 

2.9 Do każdej dostawy Sprzedawca zobowiązany 

jest załączyć dokumenty potwierdzające zgodność 

dostarczanych Rzeczy z dokumentacją przekazaną 

przez ZKZ oraz wymagane atesty itp. dokumenty, a 

także dokument gwarancji, jeśli udziela takiej 

gwarancji. Wraz z dostawą Sprzedawca jest 

zobowiązany przekazać ZKZ świadectwo  kontroli  

jakości  jeśli  jest  wymagane albo sprawdzenie 

jakości było wykonane. Sprzedawca 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 Sprzedawcę 

to ZKZ nie ponosi  odpowiedzialności za powstałą 

z tego tytułu zwłokę w dostawie i opóźnienie w 

zapłacie. 
 
2.10. Rozładunek Rzeczy w miejscu dostawy 

obciąża Sprzedawcę, chyba że inaczej 

postanowiono. 
 

2.11. Sprzedawca 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 Sprzedawca przedstawi   

wymagane  certyfikaty,  zezwolenia, atesty lub  

inne  dokumenty  potwierdzające  należyte 

wykonanie powyższych zobowiązań. 
 

2.12. W  przypadku  stwierdzenia  w  

dostarczonych  Rzeczach  wad ZKZ składa 

Sprzedawcy reklamację. Sprzedawca 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 przez Sprzedawcę. 
 

3. Rozwiązanie Umowy  
 

Rozwiązanie Umowy możliwe jest w przypadkach 

przewidzianych przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. 
 

4. Postanowienia końcowe 
 

4.1. ZKZ jest uprawnione do przelewu wszelkich 

wierzytelności przysługujących wobec Sprzedawcy 

z tytułu Umowy. 
 

4.2. Sprzedawca nie jest uprawniony do przelewu 

jakichkolwiek wierzytelności przysługujących 

wobec ZKZ z tytułu Umowy oraz do potrącenia 

jakichkolwiek wierzytelności bez zgody ZKZ. 
 

4.3. Umowa oraz OWZ podlegają prawu polskiemu. 

Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z 

Umową i OWZ Strony poddają pod wyłączną 

jurysdykcję sądów polskich, a sądem właściwym 

będzie sąd właściwy dla siedziby ZKZ.  
 

4.4. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia 

OWZ 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 
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możliwe zastosowanie znajdują przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 
 

4.5. Niezbędne, dodatkowe uzgodnienia nie objęte 

OWZ mogą być ze Sprzedawcą regulowane 

wyłącznie odrębnym pisemnym porozumieniem, 

pod rygorem nieważności. 
 

4.6. W zakresie nieuregulowanym w OWZ i 

Umowie zastosowanie znajdują przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego w Polsce, w 

szczególności Kodeksu cywilnego. 
 

4.7. 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/ Sprzedawca - adres do doręczeń wskazany ZKZ 

albo adres ujawniony w Krajowym Rejestrze 

Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, e-mail wskazany ZKZ. 
 

4.8. 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 OWZ adres uznawana jest 

za skutecznie doręczoną.  
 

4.9. ZKZ zastrzega sobie prawo do zmiany OWZ. 

Zmiana postanowień OWZ dla swej ważności i 

wejścia w życie wymaga publikacji zmienionej 

wersji na stronie http://www.zkz.net.pl wraz z 

przesłaniem informacji mailowej do Sprzedawcy. 

Zmiana OWZ uprawnia Sprzedawcę do złożenia 

oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w drodze 

wypowiedzenia ze skutkiem na dzień wejścia w 

życie nowych OWZ, z tym, że Umowy zawarte z ZKZ 

w okresie obowiązywania dotychczasowych OWZ 

będą zrealizowane na dotychczasowych zasadach. 

Oświadczenie Sprzedawcy 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 OWZ.  

 

4.10. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu obowiązują 

w stosunku do Umów zawieranych 

 od dnia 30-03-2021 
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