
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY (OWSiD) Kos-Plast Adrian Kosiek 

1. Definicje 

Sprzedający: Kos-Plast Adrian Kosiek, ul. Serwisowa 1, 62-090 Rokietnica 

NIP: 782 22 60 274. 

Kupujący: Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą (osoba fizyczna lub 

prawna), krajowy lub zagraniczny, z którym Sprzedający jest powiązany stosunkiem 

prawnym, wynikającym z zawarcia umowy sprzedaży, dostawy lub innej umowy, a także 

każdy podmiot, który zamierza zawrzeć taką umowę ze Sprzedającym oraz  podmiot 

zamawiający  pokrywa koszty dostawy towarów. Kupujący  nawiązuje współpracę ze 

Sprzedającym wyłącznie w ramach prowadzonej  przez siebie działalności gospodarczej. 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy nie mają zastosowania do sprzedaży i 

dostaw do konsumentów. 

OWSiD: Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy Kos-Plast Adrian Kosiek  

Towary/Produkty: towary i usługi, które podlegają sprzedaży przez Sprzedawcę. 

Umowa: umowa sprzedaży lub dostawy towarów handlowych, zawierana ze 

Sprzedającym, niezależnie od formy i nazwy zaakceptowanej przez strony, w tym  

Zamówienia Kupującego, zaakceptowanego przez Sprzedającego. 

Zamówienie: oświadczenie skierowane do Sprzedającego przez Kupującego, 

zawierające wolę zawarcia Umowy, zawierające co najmniej niezbędne elementy 

umowy sprzedaży, takie jak rodzaj Towaru lub szczegółowe parametry  , według których 

produkt ma być wytworzony, ilość Towaru, cena i sposób dostawy. 

Wada: istotna niezgodność przedmiotu Umowy z Umową , która jest widoczna gołym 

okiem lub ukryta. 

Przewoźnik/Spedytor: podmiot działający w imieniu Sprzedającego lub Kupującego, 

przewożący Towar do miejsca przeznaczenia określonego w Umowie przez strony. 

2. Podstawowe warunki i ich zastosowanie. 

2.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (OWSiD) określają zasady 

sprzedaży Produktów i usług oferowanych przez Sprzedawcę, a tym samym mają 

zastosowanie do wszystkich ofert i Umów związanych ze wszystkimi Towarami i 

usługami wprowadzonymi do obrotu przez Sprzedawcę.   OWSiD dostępne są na 

stronie internetowej: www.kos-plast.polfirms.pl Złożenie Zamówienia przez Nabywcę  

oznacza, że  wyraża on zgodę na niniejsze OWSiD w całości, bez konieczności składania 

jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. 

2.2. OWSiD stanowią integralną część każdego Zamówienia złożonego przez 

Kupującego  u Sprzedającego i  obowiązują przez cały okres trwania 

Umowy/współpracy aż do zmiany lub anulowania ich treści.  Kupujący składając 

Zamówienie (niezależnie od formy – telefonicznie, mailowo, faksem, pisemnie) 

oświadczają, że rozumieją i akceptują niniejsze OWSiD w całości. 

2.3. Ogólne lub szczegółowe warunki współpracy stosowane przez Kupującego nie są 

wiążące dla Sprzedającego i nie mają zastosowania do Umowy, chyba że ten ostatni 



złoży takie oświadczenie na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

3. Zawarcie umowy 

3.1 Umowa zawierana jest na podstawie Zamówienia złożonego przez Kupującego u 

Sprzedającego w formie pisemnej, drogą elektroniczną – e-mail: 

sprzedazkosplast@gmail.com lub ustnie, przy czym Zamówienie nie wiąże Sprzedającego, 

jeżeli nie zostanie przez niego potwierdzone i zaakceptowane. 

3.2 Anulowanie Zamówienia przez Kupującego wymaga formy pisemnej. Jeżeli anulowanie 

Zamówienia nastąpi  przed jego przyjęciem przez Sprzedającego, takie anulowanie skutkuje 

obowiązkiem  poniesienia przez Kupującego w części lub w całości kosztów związanych z 

wartością Zamówienia. Jeżeli anulowanie Zamówienia następuje po jego przyjęciu przez 

Sprzedającego, Sprzedający może wyrazić zgodę na takie anulowanie pod warunkiem, że 

Kupujący pokryje wszelkie koszty poniesione przez Sprzedającego w związku z 

przygotowaniem lub realizacją Zamówienia. 

 

4. Przedmiot umowy Ci jej wdrożenie 

4.1. Przedmiotem Umowy jest odpłatna sprzedaż lub dostawa towarów lub usług, 

dokonana przez Sprzedawcę zgodnie z danymi określonymi w Zamówieniu, Umowie  i 

niniejszych OWSiD. 

4.2. Sprzedający ma prawo oprzeć produkcję i dostawę Towarów wykonywaną na 

indywidualne zamówienie Kupującego  na zaleceniach technicznych, opisach lub cechach 

produktów dostarczonych przez Kupującego. 

4.3. Sprzedający nie jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności przedmiotu 

Zamówienia do celów podanych przez Kupującego. Sprzedającego wiążą wyłącznie 

właściwości lub parametry przedmiotu Zamówienia, jasno opisane w Zamówieniu. 

4.4. Ciężar zbadania przydatności przedmiotu Zamówienia do potrzeb i celów Kupującego 

spoczywa na Kupującym. Składając Zamówienie, Kupujący oświadcza, że przedmiot 

Zamówienia odpowiada potrzebom i celom Kupującego. 

4.5. Informacje o Produkcie, takie jak: parametry, właściwości, proporcje są przybliżone, a 

dany sposób stosowania traktowany jest jako metoda zalecana. Dane te nie stanowią 

podstawy do roszczeń wynikających z wadliwego charakteru przedmiotu Umowy. 

4.6. Podczas korzystania z Towaru Kupujący jest odpowiedzialny za przestrzeganie 

obowiązujących przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa, higieny oraz przetwarzanie i 

przechowywanie przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zawodowej 

oraz niniejszymi OWSiD. 

4.7. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość 

Towaru są dołączane do dostarczonego Towaru, jeżeli taki wymóg zostanie zgłoszony przez 

Kupującego w momencie składania Zamówienia, ponieważ ma to wpływ na ostateczną 

cenę Towaru. 

4.8. W przypadku Towarów, których Sprzedawca nie jest producentem, Sprzedawca nie 

jest zobowiązany do weryfikacji informacji technicznych zawartych w dokumentach 



potwierdzających parametry Towaru, a informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia 

Sprzedającego należy traktować jako poglądowe. 

4.9. Odbiór Towaru, w terminie określonym w Umowie, odbywa się z magazynu 

Sprzedającego, znajdującego się pod adresem: ul. Serwisowa 1/3, 62-090 Rokietnica, chyba 

że Nabywca wskaże w Zamówieniu  dostawę za pośrednictwem  spedytora. Koszty dostawy 

pokrywa Kupujący, chyba że strony postanowią inaczej w odrębnej Umowie. 

4.10. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru z chwilą jego wydania przedstawicielowi 

Kupującego lub Przewoźnika przechodzi na Kupującego. 

4.11. Ze względu na poprodukcyjne pochodzenie surowców wykorzystywanych do 

produkcji mieszanek, Sprzedający deklaruje ograniczony czas na zachowanie właściwości i 

przydatność do przetworzenia, który w dobrych warunkach dla tego typu Magazynowania 

wynosi 21 dni od daty wydania Towaru, chyba że Umowa stanowi inaczej. 

4.12. Kupujący zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania warunków 

przechowywania Towarów oferowanych przez Sprzedającego, które są zdefiniowane w 

następujący sposób: Przechowywać w suchym, chłodnym, zacienionym miejscu, w 

temperaturze nieprzekraczającej 20 stopni Celsjusza, zabronione jest wystawianie 

jakiejkolwiek części Towaru na działanie promieni słonecznych. 

 

5. Cena: 

5.1. O ile nie uzgodniono inaczej w Umowie, oferowany Towar podlega cenie podanej w 

ofercie handlowej, na dzień złożenia Zamówienia. 

5.2. Podane ceny są cenami netto . 

5.3. Ceny Towarów nie zawierają kosztówtransportu . 

 

6. Płatność 

6.1. Kupujący  zobowiązany jest do terminowego dokonywania płatności za poszczególne 

dostawy Towaru na  numer rachunku bankowego Sprzedającego wskazany na fakturze, z 

uwzględnieniem terminu płatności wskazanego w dokumencie.  

6.2. Kolejne dostawy będą realizowane z zastrzeżeniem terminowej płatności. 

7. Odpowiedzialność za wady 

7.1. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany Towar zgodnie z zasadami 

określonymi poniżej. 

7.2. Gwarancja udzielana jest na okres 21 dni od dnia wydania Towaru Kupującemu, 

chyba że w Umowie przewidziano inny termin. 

7.3. Ze względu na określony okres przydatności Towaru do uzgodnionego użytku, o 

którym mowa w pkt 4.10. powyżej warunkiem skorzystania z rękojmi jest  obowiązek 

niezwłocznego zbadania  przez Kupującego dostarczonego mu Towaru pod kątem istnienia 

wad oraz zgłoszenia ewentualnych niezgodności z Zamówieniem w formie pisemnej, 



pocztą elektroniczną na adres e-mail: sprzedazkosplast@gmail.com lub listownie w 

terminie 3 dni roboczych od daty dostawy, podając dokładne i wyczerpujące powody, dla 

których Kupujący  kwestionuje dostarczony Towar, pod rygorem utraty praw z tytułu 

gwarancji. 

7.4. W przypadku powiadomienia Sprzedającego o wadzie zgodnie z powyższym 

zamówieniem, Sprzedający jest uprawniony do żądania  od Kupującego  odesłania  

wadliwego Towaru lub jego  części  lub dostarczenia go do zbadania sprzedającemu w 

siedzibie Sprzedającego, pod rygorem nieważności rękojmi. 

7.5. Sprzedający zobowiązany jest do odniesienia się do  zgłoszonych przez 

Kupującego wad  zgodnie z wymaganiami pkt. 7.3. i 7.4. przedstawionymi powyżej w 

terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowego  wniosku lub jeżeli Sprzedający zażąda 

przesłania lub oddania do dyspozycji Kwestionowanego Towaru lub jego części w celu 

rozpatrzenia zgodnie z pkt. 7.4. – w terminie 21 dni od dnia otrzymania Towarus. lub jego 

części. 

7.6. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia wady, Sprzedawca zobowiązany jest 

dostarczyć Towar wolny od wad jak najszybciej, nie później niż w terminie 30 dni od dnia 

przyjęcia reklamacji. Jeżeli wymiana Towaru nie nastąpi w ww. terminie, Kupujący ma 

prawo żądać obniżenia ceny sprzedaży Towaru za wartość wadliwej części Towaru  lub 

odstąpić od Umowy w tej części z prawem żądania zwrotu zrealizowanego w części 

odpowiadającej wartości części Towaru.  Prawo Kupującego do żądania od Sprzedającego 

odszkodowania, w tym odszkodowania za ewentualną utratę korzyści, jest wyłączone. 

7.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w przypadku, 

gdy przedmiot Umowy – Towar był używany przed sprawdzeniem lub testowaniem lub 

jeżeli wada Towaru powstała w wyniku jego niewłaściwego przechowywania. 

7.8. W odniesieniu do Towaru, zgodnie z Art. 558 Kodeksu Cywilnego, 

odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.  

 

8.  Zmiana warunków, zawiadomienia. 

8.1. Wszelkie ustalenia zmieniające lub uchylające którekolwiek z opisanych powyżej 

postanowień wymagają potwierdzenia na piśmie, aby były ważne, pod rygorem 

nieważności. 

8.2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i 

Dostaw okażą się sprzeczne z obowiązującym prawem lub uznane za nieskuteczne na mocy 

orzeczenia właściwego sądu, nie wpłynie to na ważność i skuteczność pozostałych 

postanowień. W takim przypadku Strony zobowiązują się do odpowiedniej zmiany 

postanowienia, zachowując uprzednią intencję stron. 

9. Siła wyższa 

9.1. Żadna ze stron nie  ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą. 

Wszelkie okoliczności i zjawiska, których nie można było racjonalnie przewidzieć lub 

którym można było zapobiec, które są zewnętrzne w stosunku do stron Umowy i nie są 
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spowodowane przez żadną z nich ani przez żadną z osób, za które są odpowiedzialne, są 

uznawane za siłę wyższą. 

10. Rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo. 

10.1. Do interpretacji i stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy 

oraz zawartych Umów  stosuje się prawo polskie. 

10.2. Wszelkie spory wynikające  z Umów  oraz  Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy, 

które stanowią integralną część tych Umów, będą rozpatrywane przez sądy powszechne 

właściwe dla siedziby Sprzedającego. 


