
 

 

 

 

Ogólne Warunki Sprzedaży BIS Sp. z o.o Styczeń 2021  

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 
Kodeksu cywilnego (k.c.) i określają zasady i warunki zawierania, obowiązywania oraz wykonywania umów 
sprzedaży oraz ramowych umów sprzedaży w zakresie sprzedaży zawieranych przez BIS Sp. z o.o z siedzibą w 
Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 34, NIP: 7272847205, REGON: 387875313 (BIS lub Sprzedawca) jako 
sprzedawcę towarów objętych ofertą BIS (dalej „towary”) z podmiotami zamawiającymi i nabywającymi 
towary (dalej „Kupujący”). 

2. Postanowienia OWS stanowią każdorazowo integralną część umowy lub umów zawieranych przez Sprzedawcę 
z Kupującym i są wiążące, chyba że Strony na mocy wyraźnych pod rygorem nieważności pisemnych umów czy 
porozumień postanowią inaczej. 

3. Prezentowane przez Sprzedawcę reklamy, ogłoszenia, cenniki i inne informacje dotyczące towarów nie 
stanowią oferty w rozumieniu k.c. 

4. Przed złożeniem zamówienia i wprowadzeniem towaru do swojej produkcji Kupujący powinien przeprowadzić 
próby towarów w celu weryfikacji doboru właściwego towaru. Kupujący powinien przetestować wszystkie 
odporności towaru, w tym termiczne, na pranie itp. Przeprowadzenie próby przez Kupującego z 
wykorzystaniem do 20 mb każdego z rodzaju towaru jest nieodpłatne. Przeprowadzenie próby towaru z 
wykorzystaniem więcej niż 20 mb towaru jest odpłatne. Cena za towar do prób (powyżej 20 mb) w każdym 
przypadku uzgadniana jest indywidualnie. 

5. Zamówienia powinny być składane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Kupującego e-mailem na adres e-mail: zamówienia@biurobis.pl.  

6. Potwierdzenia zamówień będą wysyłane przez Sprzedawcę na adres e-mail, z którego zostało przysłane 
zamówienie. 

7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez 
Kupującego.  

8. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle do Kupującego potwierdzenia zamówienia w terminie do: 
- 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia dla towarów znajdujących się na magazynie Sprzedawcy, lub 
- 7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia dla towarów zleconych przez Sprzedawcę do produkcji 
(termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku powzięcia przez Sprzedawcę informacji o braku surowców do 
produkcji), 
oznacza to, iż do zawarcia umowy sprzedaży nie doszło, a Sprzedawca odmówił realizacji zamówienia, chyba 
że Sprzedawca przystąpił do realizacji zamówienia przed upływem powyższych terminu. W powyższym 
terminie Kupujący jest związany swoim zamówieniem. 

9. Jeżeli potwierdzenie zamówienia zawiera warunki odmienne od warunków określonych w zamówieniu, takie 
potwierdzenie poczytuje się za nową ofertę złożoną Kupującemu przez Sprzedawcę. Jeżeli w terminie 3 dni 
roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia Kupujący nie odmówi zawarcia umowy na 
warunkach zaproponowanych przez Sprzedawcę, uważa się, że umowa sprzedaży została zawarta na 
warunkach określonych w ofercie Sprzedawcy z uwzględnieniem warunków wskazanych w zamówieniu 
Kupującego w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z warunkami oferty Sprzedawcy. 

10. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do częściowej realizacji zamówienia, przy jednoczesnym określeniu 
terminu dostarczenia pozostałej części zamówionych towarów. 

11. Sprzedawca przewiduje także możliwość składania przez Kupującego zamówień ramowych na towar 
polegających na tym, że Kupujący zamawia towar w większej ilości, zaś towar dostarczany jest do Kupującego 
ustalonymi przez strony partiami. W takim przypadku towar jest magazynowany przez Sprzedawcę, a Kupujący 
płaci za zamówiony towar w ratach. Sprzedawca wystawia faktury VAT za poszczególne partie towaru 
dostarczane do Kupującego. Magazynowanie przez Sprzedawcę towaru zamówionego przez Kupującego na 
podstawie zamówienia ramowego może trwać nie dłużej niż 3 miesiące i do tego czasu jest bezpłatne. Po 
upływie tego terminu magazynowany towar zostaje przez Sprzedawcę w całości zafakturowany i musi być  

 



 

 

 

 
odebrany przez Kupującego nie później niż w terminie 3 dni roboczych. Brak odbioru towaru przez Kupującego 
uprawnia Sprzedawcę do obciążenia Kupującego kosztami magazynowania towarów według stawek 
obowiązujących za przechowywanie tego rodzaju towarów, jak również do podjęcia działań windykacyjnych 
zmierzających do uzyskania zapłaty za towar zamówiony przez Kupującego. Sprzedawca dopuszcza możliwość 
zmodyfikowania warunków sprzedaży określonych w niniejszym punkcie OWS na podstawie indywidualnych 
uzgodnień stron dokonanych w formie pisemnej. 

12. Ceny towarów ustalane są każdorazowo na podstawie cennika Sprzedawcy obowiązującego w dniu 
wystawienia faktury lub odrębnej oferty złożonej przez Sprzedawcę Kupującemu. Sprzedawca ma prawo 
udzielania dowolnego udzielania rabatów, upustów i promocji związanych ze sprzedażą. Ceny są cenami EX 
work LODZ –stock. 

13. Płatności za towar następują na podstawie faktur VAT wystawianych przez Sprzedawcę przelewem na 
rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze. 

14. Sprzedawca jako sposób zapłaty dopuszcza przedpłatę albo odroczony termin płatności. Termin płatności jest 
każdorazowo ustalany indywidulanie z Kupującym, jednakże nie może on być dłuższy niż 30 dni od daty 
wystawienia faktury. Odroczony termin płatności może być przyznany przez Sprzedawcę wyłącznie po 
przeprowadzeniu weryfikacji sytuacji finansowej Kupującego np. w BIK, CIK czy z pomocą firm ubezpieczających 
należności. W przypadku przyznania odroczonego terminu płatności Sprzedawca może żądać dodatkowego 
zabezpieczenia płatności, np. poręczeniem czy wekselem. 

15. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą za towar zobowiązany jest do dokonania zapłaty za towar (bez odrębnego 
wezwania przez Sprzedawcę) łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych 
liczonymi od dnia następującego po upływie terminu płatności do dnia zapłaty. Opóźnienie takie uprawnia 
także Sprzedawcę do natychmiastowego wstrzymania realizacji wszelkich innych zamówień złożonych przez 
Kupującego i potwierdzonych przez Sprzedawcę, jak również do odmowy potwierdzenia zamówień składanych 
przez Kupującego, do czasu uregulowania przez Kupującego całej zaległości wraz z należnymi odsetkami. W 
takim przypadku Kupujący nie jest uprawniony do żądania jakiejkolwiek rekompensaty pieniężnej, w tym 
odszkodowania, za brak realizacji zamówień przez Sprzedawcę. 

16. Niezależnie od powyższego opóźnienie Kupującego w zapłacie za towar trwające dłużej niż 14 dni upoważnia 
Sprzedawcę do odstąpienia od ramowej umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży bez wyznaczania Kupującemu 
dodatkowego terminu zapłaty. 

17. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie należnej ceny za towary Sprzedawca ma prawo żądać zwrotu 
towarów już wydanych/ dostarczonych. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko 
zwrócić towary w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w wezwaniu. Zwrot towarów obejmuje załadunek, 
transport i rozładunek w miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Ponadto, na żądanie Sprzedawcy 
Kupujący zapłaci mu wynagrodzenie za zużycie lub uszkodzenie zwracanych towarów, jeżeli po ich zwrocie 
okaże się że są one zniszczone lub uszkodzone. 

18. W przypadku dokonywania sprzedaży towarów z odroczonym terminem płatności Sprzedawca zastrzega sobie 
prawo własności towarów dostarczanych w wykonaniu umowy sprzedaży do momentu dokonania zapłaty 
przez Kupującego całej należnej ceny sprzedaży. Jednakże ryzyko uszkodzenia czy przypadkowej utraty rzeczy 
przechodzi na Kupującego z momentem faktycznego wydania towaru z magazynu przez Sprzedawcę i 
załadowania go na środek transportu, którym nastąpi dostawa towaru do Kupującego. 

19. Sprzedawca przewiduje możliwości realizacji dostaw w następujący sposób: 
- transportem własnym Kupującego lub na zlecenie Kupującego (spedycja, kurier, itp.), 
- transportem Sprzedawcy lub na zlecenie Sprzedawcy (firma transportowa, kurier, itp.) 
W przypadku, gdy dostawa towaru organizowana jest przez Sprzedawcę, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu 
kosztów transportu na rzecz Sprzedawcy (Sprzedawca refakturuje Kupującego).  

20. Termin dostawy towaru jest ustalany każdorazowo z Kupującym. Sprzedawca zastrzega sobie jednak możliwość 
przedłużenia terminu dostawy towaru w razie problemów z dostarczeniem towaru przez producenta towarów 
czy innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy uniemożliwiających mu dostawę towaru w terminie 
 
 



 
 
 
 
 
 umówionym. W taki przypadku Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą e-mailową o zmianie terminu 
dostawy towaru. W razie gdy przedłużenie terminu dostawy miałoby przekroczyć 3 tygodnie Sprzedawca ma 
prawo odstąpić od umowy sprzedaży w całości lub w części. W taki przypadku, gdyby Kupujący zapłacił już cenę 
sprzedaży za towar, Sprzedawca zobowiązany do zwrotu ceny sprzedaży za towar w całości lub w części w jakiej 
odstąpił od umowy sprzedaży. W razie zmiany terminu dostawy towaru lub odstąpienia od umowy przez 
Sprzedawcę, o którym mowa powyżej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze ani 
zwrot innych kosztów. 

21. Sprzedawca zobowiązuje się odpowiednio zapakować i przygotować towar do transportu, jednakże nie ponosi 
odpowiedzialności za towar w czasie transportu.  

22. Wydanie towarów Kupującemu następuje z momentem załadowania towarów na środek transportu, którym 
będzie dokonywana dostawa towarów. Dostawa i transport towarów odbywają się na wyłączne ryzyko i koszt 
Kupującego.  

23. Do każdej dostawy towarów jest wystawiony dokument WZ zawierający numer zamówienia Kupującego oraz 
numer batch danego towaru. 

24. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionych towarów w miejscu i terminie ustalonym w umowie. 
W przypadku uchybienia przez Kupującego temu obowiązkowi Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za 
magazynowanie towarów przez Sprzedawcę lub na jego zlecenie przez podmiot trzeci, na podstawie faktury 
VAT, według stawek za przechowywanie towarów tego typu. Sprzedawca uprawniony jest także do 
niezwłocznego podjęcia działań windykacyjnych.  

25. Kupujący ma obowiązek potwierdzenia odbioru towarów oraz starannego sprawdzenia ich stanu w momencie 
jego dostawy. W przypadku jakichkolwiek braków ilościowych lub uszkodzeń towaru podczas transportu, 
Kupujący lub osoba odbierająca towar w jego imieniu powinna umieścić odpowiednią uwagę na dokumencie 
CRM podczas odbioru. 

26. W przypadku, gdy towary objęte są gwarancją, odpowiedzialność z tytułu gwarancji ponosi wystawca 
dokumentu gwarancyjnego. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary, oraz nie uczestniczy w procedurze 
zgłaszania i rozpatrywania roszczeń z gwarancji. 

27. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru w rozumieniu przepisów 
k.c. 

28. Kupujący zobowiązany jest przechowywać towary nie dłużej niż przez okres ich ważności/ użyteczności, który 
wynosi 12 miesięcy od dnia sprzedaży, a w przypadku umów sprzedaży ramowej od dnia dostarczenia towaru 
do magazynu Sprzedawcy, w warunkach ściśle określonych dla danego rodzaju towaru w karcie TDS. 

29. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży 
z wyjątkiem przypadków działania umyślnego Sprzedawcy lub osób działających w jego imieniu. W każdym 
przypadku, gdyby Sprzedawca ponosił odpowiedzialność, o której mowa powyżej ogranicza się ona wyłącznie 
do rzeczywiście poniesionych przez Kupującego start i nie obejmuje utraconych korzyści. 

30. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWS jest lub będzie nieważne lub bezskuteczne, nie narusza to mocy 
obowiązującej pozostałych postanowień OWS. W takim przypadku w miejsce nieważnego lub bezskutecznego 
postanowienia OWS do praw i obowiązków stron umowy sprzedaży zastosowanie mają bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

31. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych pomiędzy stronami umowy sprzedaży jest prawo 
polskie. 

32. Wszelkie ewentualne spory jakie mogą powstać pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 

 


