Ogólne Warunki Sprzedaży Części, Podzespołów i Akcesoriów (OWSCPA)
Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży na rzecz organów publicznych, publicznych
osób prawnych i przedsiębiorców.’
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I. Zakres
Umowa sprzedaży podlega wyłącznie niniejszym
warunkom. Jakiekolwiek ogólne warunki zakupów lub
inne dokumenty o charakterze wzorca umowy
stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania,
nawet jeżeli Sprzedający wprost nie wyłączył ich
stosowania.
Niniejsze warunki mają zastosowanie do sprzedaży
nowych i regenerowanych, oryginalnych części i
podzespołów o sprawdzonej jakości Omniplus oraz
akcesoriów na rzecz organów publicznych, publicznych
osób prawnych i przedsiębiorców.
II. Zawarcie Umowy, Przeniesienie Praw i
Obowiązków oraz Odsprzedaż przed Odbiorem
Oferty składane przez Sprzedającego mają jedynie
charakter informacyjny i nie są wiążące (nie stanowią
oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.), chyba że
Sprzedający wyraźnie wskazał inaczej.
Kupujący jest związany złożonym zamówieniem przez
okres nie dłuższy niż cztery tygodnie. Umowa sprzedaży
zostaje zawarta, gdy w tym terminie Sprzedający
potwierdzi na piśmie lub pocztą elektroniczną przyjęcie
zamówienia na szczegółowo opisane przedmioty
sprzedaży lub jeżeli zamówienie ma być realizowane w
elektronicznym systemie przetwarzania danych (EDP
system), w momencie gdy Kupujący widzi w systemie
EDP, że Sprzedający rozpoczął realizację zamówienia.
Niezależnie od powyższego, w każdym przypadku
umowa sprzedaży zostaje też zawarta w momencie
dostarczenia przedmiotu sprzedaży. Sprzedający jest
jednak
zobowiązany
poinformować Kupującego
niezwłocznie o braku akceptacji zamówienia.
Zmiany lub uzupełnienia do umowy wymagają formy
pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.
To samo dot. potwierdzenia ważności ustaleń ustnych.
W przypadku realizacji zamówienia w systemie EDP
zmiany lub uzupełnienia są ważne, jeżeli Sprzedający
uwzględnił je w sposób zrozumiały dla Kupującego.
W okresie dostawy zastrzega się prawo producenta do
dokonywania zmian konstrukcyjnych lub kształtu,
odstępstw od odcienia koloru i zmian w zakresie
dostawy pod warunkiem, że biorąc pod uwagę interes
Sprzedającego, można zasadnie oczekiwać od
Kupującego akceptacji takich zmian lub odstępstw. O ile
Sprzedawca lub producent posługuje się symbolami lub
numerami do oznaczenia zamówienia lub zamówionego
przedmiotu, nie można z samego tego faktu
wyprowadzać żadnych uprawnień albo roszczeń.
Prawa i obowiązki Kupującego wynikające z umowy nie
mogą zostać przeniesione bez zgody Sprzedającego
wyrażonej – pod rygorem nieważności – na piśmie lub
wiadomością email.
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III. Dostawy i Ceny
Dostawa będzie realizowana na zasadach „EXW
magazyn dostaw Sprzedającego”. Chwilę przekazania
przedmiotu sprzedaży przewoźnikowi, dostawcy,
kurierowi lub innemu podmiotowi odpowiedzialnemu za
dostarczenie go do Kupującego uznaje się za moment
dostawy i z tą chwilą przechodzi na Kupującego ryzyko
związane z posiadaniem przedmiotu sprzedaży.
Dostawy częściowe są dozwolone, o ile można
racjonalnie oczekiwać, że Kupujący je zaakceptuje.
Sprzedający nie ponosi ryzyka związanego z zakupem
przedmiotu
sprzedaży
przez
Kupującego
ani
odpowiedzialności niezależnej od winy.
W przypadku braku możliwości dostarczenia przedmiotu
sprzedaży w przewidzianym terminie dostawy ze
względu na zaprzestanie produkcji serii, obie strony
zwolnione są z obowiązków wynikających z umowy w
zakresie, w jakim dotyczy tych przedmiotów sprzedaży.
W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie
poinformuje Kupującego i niezwłocznie zwróci wszelkie
otrzymane świadczenia oraz nie jest zobowiązany ani do
dostarczenia pierwotnie zamówionych przedmiotów
sprzedaży, ani do zapłaty odszkodowania.
Cena przedmiotu sprzedaży określona jest w kwocie
netto. Do kwoty netto doliczony zostanie, o ile zgodnie
z obowiązującymi przepisami ma zastosowanie, podatek
od towarów i usług (VAT) wg aktualnie obowiązującej
stawki.
IV. Płatność
Cena zakupu i opłaty za usługi dodatkowe,
pomniejszone o wszelkie uzgodnione rabaty, płatna jest
przy dostawie przedmiotu sprzedaży i przedłożeniu
faktury lub w inny wyraźnie uzgodniony sposób.
Płatność gotówką akceptowana jest tylko, jeżeli wartość
całej transakcji z uwzględnieniem wszystkich podatków
nie przekracza kwoty 15.000,00 PLN (lub jej
równowartości w walucie podanej na zamówieniu).
Wszelkie płatności z tytułu transakcji o większej
wartości muszą zostać zapłacone w całości
bezgotówkowo.
Zapłata następuje w złotych polskich (PLN) lub w
walucie podanej na fakturze, bez jakichkolwiek
dodatkowych kosztów dla Sprzedającego.
W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie, choćby
w zakresie poszczególnych pojedynczych faktur,
Sprzedający ma prawo żądać zapłaty z góry za już
realizowane dostawy (nadane przesyłki) i kolejne
dostawy ze wszystkich zawartych umów (złożonych
zamówień).
Kupujący może potrącać własne wierzytelności z
wierzytelnością Sprzedającego tylko, jeżeli roszczenie
wzajemne Kupującego jest bezsporne lub jeżeli zostało
stwierdzone tytułem wykonawczym wynikającym z
orzeczenia sądowego. Prawo potrącenia nie przysługuje
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Kupującemu jednak w odniesieniu do jego
wierzytelności wynikających z samej Umowy sprzedaży.
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V. Dostawa, Opóźnienie w Dostawie i Siła Wyższa
Terminy lub okresy dostaw, które mogą być uzgodnione
jako wiążące lub niewiążące (orientacyjne), podawane
są na piśmie lub wiadomością email. W przypadku
realizacji zamówień w systemie EDP termin lub okresy
dostawy uważa się za uzgodnione, jeżeli Sprzedający
uwzględnił je w sposób widoczny dla Kupującego. Bieg
terminów liczy się od zawarcia Umowy, chyba że co
innego wynika z Umowy.
W razie przekroczenia niewiążącego terminu dostawy
lub niewiążących okresów dostawy o co najmniej sześć
tygodni Kupujący może wezwać Sprzedającego do
wykonania dostawy i wyznaczyć dodatkowy termin nie
krótszy niż dwa tygodnie. Po otrzymaniu wezwania i
upływie tego dodatkowego terminu Sprzedający popada
w zwłokę, chyba że nie ponosi odpowiedzialności za
opóźnienie. Jeżeli Kupujący chce odstąpić od umowy lub
żądać odszkodowania zamiast świadczenia, musi
wezwać Sprzedającego i wyznaczyć mu dodatkowy
termin zgodnie ze zdaniem pierwszym. Kupującemu nie
przysługuje jednak odszkodowanie w przypadku
nieznacznego zaniedbania ze strony Sprzedającego.
W przypadku przekroczenia wiążącego terminu dostawy
lub wiążących okresów dostawy, Sprzedający popada w
zwłokę, chyba że nie ponosi za to odpowiedzialności.
Jeżeli Kupującemu przysługuje w takim przypadku
roszczenie o odszkodowanie za szkody spowodowane
zwłoką, obowiązują zasady określone w pkt V.2.
powyżej.
W przypadku, gdy Sprzedający czasowo nie może
zrealizować dostawy w uzgodnionym terminie lub w
uzgodnionych okresach bez własnej winy, z powodu siły
wyższej lub zakłóceń operacyjnych, które wystąpiły po
stronie Sprzedającego lub jego dostawców, podane
daty i okresy, o których mowa w ust. 1–3 niniejszego
paragrafu, ulegają przedłużeniu o czas trwania
przeszkody. To samo dotyczy sytuacji, gdy nie wszystkie
zezwolenia zostały udzielone lub nie wszystkie
dokumenty, płatności, zabezpieczenia, pojemniki
transportowe i środki transportu, które ma zapewnić
Kupujący, zostały dostarczone lub zapewnione w
terminie. Jeżeli takie zakłócenie spowoduje opóźnienie
wykonania umowy o więcej niż cztery miesiące,
Kupujący może odstąpić od umowy. Prawa Stron do
odstąpienia od Umowy na innych podstawach pozostają
nienaruszone.
VI. Odbiór i Zwłoka Kupującego
Kupujący zobowiązany jest do odbioru przedmiotu
sprzedaży niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o
gotowości do dostawy lub w przypadku realizacji
zamówień w systemie EDP niezwłocznie od momentu,
gdy Kupujący zobaczy w systemie EDP, że przedmioty
sprzedaży są gotowe do wysyłki. W przypadku braku
zawiadomienia o gotowości do dostawy lub o gotowości
realizacji zamówienia w systemie EDP, Kupujący
zobowiązany jest do odbioru przedmiotu sprzedaży
niezwłocznie po uzgodnionej dacie dostawy, chyba że
Sprzedający popada w zwłokę.
Jeżeli Kupujący nie przyjmie przedmiotu sprzedaży,
Sprzedający może skorzystać z przysługujących mu
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uprawnień ustawowych. To samo dotyczy sytuacji, gdy
Sprzedający nie może zrealizować dostawy, ponieważ
Kupujący nie dostarczył zezwoleń, dokumentacji,
płatności, zabezpieczeń, kontenerów transportowych
lub środków transportu, które jest zobowiązany
zapewnić lub nie przejmuje transportu, za który jest
odpowiedzialny. W przypadku braku odbioru przez
Kupującego, Sprzedający jest również uprawniony do
wysłania przedmiotu sprzedaży Kupującemu na jego
koszt i ryzyko.
Jeżeli Sprzedający zażąda odszkodowania, będzie ono
wynosić
15%
uzgodnionej
ceny.
Wysokość
odszkodowania może zostać zwiększona, jeśli
Sprzedający jest w stanie udowodnić większą szkodę lub
stratę, lub zmniejszona, jeśli Kupujący jest w stanie
udowodnić, że szkoda lub strata była mniejsza lub że
strata lub szkoda nie istniały lub nie było ich wcale.
VII. Zastrzeżenie Własności
Przedmiot
sprzedaży
pozostaje
własnością
Sprzedającego do czasu uregulowania wszystkich
roszczeń Sprzedającego wynikających z umowy
sprzedaży oraz innych ewentualnych nieuregulowanych
roszczeń Sprzedającego wobec Kupującego powstałych
do dnia zawarcia Umowy.
W przypadku przetwarzania lub modyfikacji przedmiotu
sprzedaży, którego własność zastrzeżono na rzecz
Sprzedającego, przez Kupującego lub osobę trzecią lub
połączenia takich towarów z innymi towarami,
przedmioty połączone lub zmodyfikowane stają się
własnością Sprzedającego. Sprzedający nabywa
współwłasność nowo powstałych produktów, w taki
sposób, aby jego udział w nowych produktach
odpowiadał wartości przedmiotu sprzedaży.
Sprzedający wyraża zgodę na odsprzedaż przez
Kupującego przedmiotu sprzedaży, do którego
zastrzeżony jest tytuł prawny, w zakresie jego zwykłej
działalności gospodarczej. Zgoda taka jest odwołalna i
podlega postanowieniom pkt. 8. Kupujący nie może
zastawić takiego przedmiotu lub dokonać jego
przewłaszczenia na zabezpieczenie. Jednocześnie w
celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń wynikających z
trwających stosunków handlowych między Stronami,
Kupujący przenosi na Sprzedającego swoje roszczenia z
tytułu
odsprzedaży
zastrzeżonego
przedmiotu
sprzedaży w wysokości roszczenia Sprzedającego do
niezapłaconej ceny zakupu. Do czasu cofnięcia
upoważnienia Kupujący jest uprawniony i zobowiązany
do
ściągania
wierzytelności
scedowanych
na
Sprzedającego. Jeżeli Kupujący wstrzyma, również
niniejsze upoważnienie ustaje bez konieczności
wyraźnego cofnięcia.
Na
żądanie
Kupującego
Sprzedający
zwolni
zabezpieczenie ustanowione zgodnie z powyższymi
postanowieniami - według własnego uznania - w
zakresie, w jakim możliwa do uzyskania wartość tego
zabezpieczenia przekracza zabezpieczane wierzytelności
wynikające z bieżącej relacji handlowej o co najmniej
20% .
Kupujący zobowiązany jest do starannego dbania o
przedmiot sprzedaży, którego własność zastrzeżono na
rzecz Sprzedającego, do utrzymywania go w idealnym
stanie
technicznym
oraz
do
niezwłocznego
przeprowadzania wszelkich niezbędnych napraw. Towar
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objęty zastrzeżeniem własności należy serwisować i
naprawiać w warsztatach wyraźnie upoważnionych
przez producenta do obsługi przedmiotów sprzedaży, z
wyjątkiem sytuacji awaryjnych.
W okresie obowiązywania zastrzeżenia własności,
Kupujący jest zobowiązany na żądanie Sprzedającego
do ubezpieczenia przedmiotu, którego dotyczy
zastrzeżenia, od wszelkiego ryzyka do wysokości jego
wartości
jako
nowego
lub
do
wysokości
niezaspokojonego roszczenia, z zastrzeżeniem, że
uprawnionym z tytułu ubezpieczenia będzie Sprzedający
lub Kupujący dokona cesji ubezpieczenia na
Sprzedającego. Sprzedający ma prawo zażądać
przedstawienia polisy ubezpieczeniowej.
Kupujący zobowiązany jest informować niezwłocznie
Sprzedającego o wszelkich trudnościach w wywiązaniu
się z zawartych umów.
W przypadku niewywiązania się przez Kupującego ze
swoich zobowiązań płatniczych i ubezpieczeniowych lub
innych zobowiązań wynikających z zastrzeżenia
własności lub w przypadku generalnego wstrzymania
płatności lub wszczęcia postępowania upadłościowego
lub restrukturyzacyjnego, jak również w przypadku, gdy
w wyniku działań Kupującego ubezpieczyciel informuje
Sprzedającego o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego
wskazanego w polisie ubezpieczeniowej, wszelkie
wierzytelności Sprzedającego stają się natychmiast
wymagalne. Wygasa również prawo Kupującego do
dysponowania przedmiotami sprzedaży zgodnie z pkt.
VII.3. Jeżeli pełna kwota wymagalnych roszczeń nie
zostanie zapłacona natychmiast, prawo Kupującego do
korzystania z towaru, którego własność zastrzeżono,
wygasa, a Sprzedający jest uprawniony niezwłocznie
żądać jego zwrotu, co nie wymaga odstąpienia od
umowy ani nie powoduje jej wygaśnięcia. Ponowne
objęcie w posiadanie przedmiotu sprzedaży przez
Sprzedającego wywołuje skutek także w stosunku do
podmiotów, którym przysługuje współwłasność tych
przedmiotów. Wszelkie koszty dochodzenia zwrotu
obciążają Kupującego. Niezależnie od zobowiązania
Kupującego do zapłaty, Sprzedający jest uprawniony o ile ma to zastosowanie w drodze porozumienia ze
współwłaścicielami - do zbycia przejętego towaru i
akcesoriów, których własność zastrzeżono po najlepszej
cenie w drodze sprzedaży na wolnym rynku lub w
drodze aukcji publicznej. Przychody, po potrąceniu
kosztów, o ile nie są należne Sprzedającemu lub stronie
trzeciej w celu pokrycia istniejących roszczeń, zostaną
wypłacony Kupującemu.
Jeżeli kraj, na którego terytorium znajdują się
przedmioty sprzedaży, nie dopuszcza zastrzeżenia
prawa własności, ale zezwala Sprzedającemu na
zastrzeżenie innych praw do przedmiotu sprzedaży,
Sprzedający może skorzystać z wszystkich takich praw.
Kupujący zobowiązany jest do podjęcia na własny koszt
wszelkich czynności, które są niezbędne, aby
zastrzeżenie własności lub inne prawo zastępcze do
przedmiotu sprzedaży było skuteczne i obowiązujące.

VIII. Instalacja
Jakakolwiek instalacja przedmiotu sprzedaży przez
Kupującego lub na jego rzecz odbywa się wyłącznie na
własną odpowiedzialność Kupującego. Kupujący musi
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zapewnić przestrzeganie
instrukcji montażu
i
wytycznych przechowywania przedmiotów sprzedaży.
IX. Odpowiedzialność za wady fizyczne
1. W odniesieniu do roszczeń Kupującego z tytułu wad
części, komponentów lub akcesoriów przeznaczonych
do montażu w autobusach obowiązują następujące
zasady.
1.1. Jeżeli Kupującym jest organ publiczny, publiczna
osoba prawna lub przedsiębiorca, Kupujący i dalsi
sprzedawcy wykonują swoją działalność na terenie Unii
Europejskiej, a przedmiot sprzedaży przeznaczony jest
do użycia na terenie Unii Europejskiej, wszelkie
roszczenia z tytułu wad fizycznych przedmiotu
sprzedaży przedawniają się po upływie roku od daty
dostawy. Jednakże, jeżeli Kupujący lub dalsi sprzedawcy
działają poza obszarem Unii Europejskiej albo przedmiot
sprzedaży nie jest przeznaczony do użycia w Unii
Europejskiej, wszelkie roszczenia z tytułu wad
fizycznych przedmiotu sprzedaży przedawniają się po
upływie roku od daty dostawy albo po przebiegu 50.000
km w przypadku części zamiennych lub 100.000 km w
przypadku podzespołów, w zależności co nastąpi
wcześniej.
1.2. Jeżeli Kupującym jest konsument obowiązują
zasady ustawowe.
2. Niezależnie od postanowień pkt IX.1 powyżej
jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego za szkody
Kupującego powstałe w związku z lub w efekcie
zawarcia lub wykonywania Umowy ograniczona jest
wyłącznie do przypadków rażącego niedbalstwa lub
winy umyślnej Sprzedającego. Odpowiedzialność z
tytułu rękojmi zostaje wyłączona. Odpowiedzialność
ustawowa w przypadku spowodowania śmierci, obrażeń
ciała lub utraty zdrowia, jak również w zakresie roszczeń
wynikających
z
przepisów
dotyczących
odpowiedzialności za produkt niebezpieczny pozostaje
nienaruszona.
3. Niezależnie od przyczyny wady, nie uchybia to
odpowiedzialności
Sprzedającego
w
przypadku
celowego nieujawnienia wady lub jeśli Sprzedający
udzielił gwarancji lub wyraźnie przyjął ryzyko związane
z zakupem.
4. W zakresie usuwania wad, zastosowanie mają
następujące zasady:
4.1. Nabywca końcowy może dochodzić swoich roszczeń
z tytułu usunięcia wad wobec podmiotu, który sprzedał
mu przedmiot sprzedaży, lub wobec innych warsztatów
upoważnionych
przez
producenta
do
obsługi
przedmiotu sprzedaży. Kupujący musi każdorazowo
powiadomić Sprzedającego, gdy tylko dowie się o
zgłaszanych roszczeniach. Kupującemu nie przysługuje
regres w stosunku do Sprzedającego w zakresie
roszczeń z tytułu późniejszego wykonania lub
odstąpienia od umowy. Zamiast tego Sprzedający
zwróci Kupującemu koszty związane z późniejszym
wykonaniem lub szkody poniesione z powodu
wyłączenia prawa do odstąpienia, pomniejszone o
wszelkie zaoszczędzone wydatki i dochody uzyskane w
związku z innym wykorzystaniem lub korzyścią uzyskaną
z przedmiotu sprzedaży.
4.2. Roszczenia z tytułu wad części użytych do usunięcia
wad
można
dochodzić
do
upływu
terminu
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5.

6.

przedawnienia roszczeń z tytułu wad samego
przedmiotu sprzedaży.
4.3. Wymienione przedmioty sprzedaży lub ich części są
przechowywane do wglądu przez Sprzedającego w
miejscu wskazanym przez Sprzedającego i zwracane na
jego żądanie. Jeżeli roszczenia z tytułu wad okażą się
zasadne, części te przechodzą na własność
Sprzedającego, a Sprzedający ponosi koszty ich zwrotu.
Niezależnie od innych ograniczeń, zwłaszcza w
przypadku nieznacznie nienależytego wykonania
umowy
lub
nieznacznego
zaniedbania,
odpowiedzialność Sprzedającego zachodzi wyłącznie w
razie naruszenia istotnych i nieodłącznych obowiązków,
które wprost nałożono na Sprzedającego formułując ich
treść i cel w Umowie lub których spełnienie w ogóle
czyni możliwym realizację Umowy, i na których
wykonanie Kupujący mógł zgodnie z postanowieniami
Umowy normalnie liczyć. Ta odpowiedzialność
ograniczona jest do typowej szkody, dającej się
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Wyklucza się
odpowiedzialność osobistą przedstawicieli ustawowych,
pomocników, pracowników, pełnomocników, innych
przedstawicieli i personelu Sprzedającego. Ponadto
Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego jedynie za
szkody rzeczywiste (dammum emergens) Kupującego.
Odpowiedzialność Sprzedającego za szkody pośrednie
Kupującego, w tym utracony zysk lub inne korzyści,
przestoje w świadczeniu usług, nałożone na Kupującego
kary umowne lub inne o podobnym charakterze zostaje
wyłączona.
Zmiana własności przedmiotu sprzedaży nie wpływa na
roszczenia z tytułu usunięcia wad.

X. Pozostała odpowiedzialność Sprzedającego
1. Roszczenia Kupującego, które nie zostały przewidziane
w punkcie IX., przedawniają się na zasadach ogólnych.
2. Odpowiedzialność za zwłokę w dostawie określa pkt V.
W przypadku innych roszczeń o naprawienie szkody
podnoszonych w stosunku do Sprzedającego
postanowienia punktu IX. stosuje się odpowiednio.
XI. Miejsce wykonania Umowy, jurysdykcja i prawo
właściwe
1. Miejscem
wykonania
Umowy
jest
siedziba
Sprzedającego wskazana w Umowie.
2. Sądem właściwym dla wszystkich obecnych i przyszłych
roszczeń wynikających z Umowy jest sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub Ogólnych
Warunkach stosuje się powszechnie obowiązujące
prawo polskie. Nie ma zastosowania Konwencja
Narodów Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia 1980 r. o
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
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