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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDA ŻY z dnia 21/07/2015 

KROTECH Marcin Kroczak 

1. Definicje 
Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wprowadza się 
definicje następujących pojęć w nich używanych: 
„Sprzedawca” – KROTECH Marcin Kroczak, prowadząca działalność 
gospodarcza pod adresem: u;. Trzebnicka 28/12, 50-246 Wrocław, NIP: 898-
177-22-25; 
„Kupujący/Zamawiający” – każdorazowy Kontrahent Sprzedawcy nabywający 
od niego Towary; 
„Towary i Usługi” – urządzenia, maszyny, części i akcesoria i/lub usługi 
znajdujące się w ofercie Sprzedawcy; 
„OWS” – Ogólne Warunki Sprzedaży; 
„Potwierdzenie pisemne” – potwierdzenie wysłane listem poleconym lub w 
formie elektronicznej na adres mailowy. 
 

2. Przedmiot Ogólnych Warunków Sprzedaży (zwane również OWS). 
2.1. Przedmiotem niniejszych OWS jest ustalanie wzajemnych praw i 

obowiązków wynikających z zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a 
Kupującym umowy sprzedaży Towarów. OWS stanowi integralną część 
umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych między 
Sprzedawcą i Kupującym. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych 
postanowień OWS może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą 
Sprzedawcy pod rygorem nieważności. 

2.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWS a treścią 
łączącej strony umowy, zastosowanie mają postanowienia umowy. 

2.3. W razie istnienia wzorca umownego Kupującego, postanowienia w nim 
zawarte mają zastosowanie tylko, o ile nie są sprzeczne z niniejszymi 
OWS.  

2.4. Niniejsze OWS maja zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży 
towarów i świadczenia usług zawartych w okresie od dnia 27.07.2015 r. 

2.5. OWS dostępne są na stronach internetowych Sprzedawcy (www.krotech.pl, 
www.sklep.krotech.pl). Link do OWS znajduje się również na każdej 
ofercie handlowej, Fakturze VAT, Dokumencie Wydania towaru oraz w 
stopce maila Sprzedawcy.  

 
3. Zamawianie towaru i usług. 

3.1.  Składanie zamówień odbywa się w formie pisemnej (faksem, pocztą lub 
pocztą elektroniczną), lub w przypadku trwałych kontaktów handlowych 
na podstawie zamówienia telefonicznego. 

3.2. W zamówieniu powinny znajdować się następujące informacje: 
• rodzaj towaru, jego ilość i proponowany termin realizacji, 
• dane identyfikacyjne firmy, 
• proponowana forma płatności, 
• sposób odbioru/dostawy towaru, 
• numer naszej oferty. 

2.3. Świadectwa jakości, deklaracje zgodności, certyfikaty oraz inne 
dokumenty jakościowe wydawane są na życzenie klienta jeśli zostały 
wymienione w zamówieniu i mogą być dodatkowo płatne. 

 
4. Oferta i potwierdzenie zlecenia. 

4.1. Wszelkie oferty i uzgodnienia z Zamawiającym odbywają się zgodnie z 
przepisami Kodeksu Cywilnego. 

4.2. Zamawiający odpowiada za prawidłowość danych podanych na 
zamówieniu lub w załączonych do zamówienia dokumentach. 
Zamawiający nie może odmówić przyjęcia towaru dostarczonego zgodnie 
z Jego zamówieniem. 

4.3. Sprzedający na podstawie złożonych zamówień i po analizie możliwości 
realizacyjnych przygotowuje potwierdzenie zamówienia dla klienta. 
Przyjęcie zamówienia potwierdzane jest pisemnie w terminie 7 dni 
roboczych od daty jego wpłynięcia, chyba że strony uzgodnią inaczej.  

4.4. Brak pisemnej odpowiedzi Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od 
otrzymania potwierdzenia zamówienia sprzedaży jest równoznaczny ze 
zgodą na realizację zamówienia i akceptację Ogólnych Warunków 
Handlowych. 

4.5. Zgodność wykonania zlecenia potwierdza Zamawiający podpisem na 
dokumentach sprzedaży towaru – Faktura VAT, Dokument Wydania 
towaru, List przewozowy  lub inne dokumenty. 
 

5. Termin i warunki dostawy. 
5.1. Ustalenie terminu dostawy przez Sprzedającego, jest możliwe po 

otrzymaniu wszystkich danych technicznych i rysunków niezbędnych do 
wykonania zlecenia. 

5.2. Uzgodnienie terminu dostaw liczy się od dnia naszego pisemnego 
potwierdzenia zamówienia. Termin uznaje się za dotrzymany w momencie 
zgłoszenia odbiorcy gotowości towaru do wysyłki. Jeżeli towar nie z 
naszej winy nie zostanie odebrany, nie ponosimy odpowiedzialności za 
przekroczenie terminu dostawy. 

5.3. Jeżeli towar znajduje się na stanie magazynowym Sprzedającego, wysyłany 
jest do Kupującego tego samego lub następnego dnia po przyjęciu 
zamówienia Kupującego. 

5.4. W przypadku braku towaru na magazynie Sprzedawca podaje Kupującemu 
termin realizacji zamówienia w formie pisemnej: list polecony, telefaks, e-
mail. 

5.5. W przypadku działania sił wyższych i innych nieprzewidywalnych 
nadzwyczajnych okoliczności, termin dostawy przedłuża się o czas trwania 
przeszkód. Jeżeli jednak opóźnienie przekracza 30 dni, każdej ze stron 
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez odszkodowania. 

5.6. Na okoliczności podane w punkcie 5.5 możemy powoływać się wyłącznie 
w przypadku, gdy poinformowaliśmy Zamawiającego o rozpoczęciu i 
zakończeniu przyczyn opóźnienia lub niemożliwości dostawy. 

 
6. Dostawa, wysyłka towaru, rozkład ciężaru ryzyka. 

6.1. Wszelkie korzyści i ciężary zawiązane z towarem oraz niebezpieczeństwo 
jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego w 
chwili wydania towaru z punktu sprzedaży lub z chwilą przekazania 
towaru przewoźnikowi, spedytorowi. 

6.2. O ile nie ustalono warunków wysłania towaru, Sprzedawca wedle własnego 
wyboru zleci profesjonalnemu podmiotowi transport towaru do miejsca 
wskazanego przez Kupującego. Towar dostarczany zostanie na zasadach 
określonych w regulaminie świadczenia usług danego spedytora. 

6.3. Ubezpieczenie przesyłki spoczywa na odbiorcy, o ile nie ustalono inaczej. 
6.4. Wartość towaru nie obejmuje kosztów dostawy.  
6.5. O ile strony nie uzgodniły inaczej, transport odbywa się na koszt 

Zamawiającego towar, pod wskazany na zamówieniu adres.  
6.6. Kupujący ma obowiązek zbadać towar natychmiast po jego otrzymaniu na 

zgodność z zamówieniem. Zobowiązany jest skontrolować w 
szczególności stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego 
towaru, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu w 
formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie.  

6.7. Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Kupującego bezzwłocznie po otrzymaniu 
towaru będzie uważane za potwierdzenie prawidłowości dostawy. 

6.8. Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej 
treść nie będą traktowane jako przyjęcie oferty, lecz jako nowe zapytanie o 
możliwość nabycia towarów, które wymaga sporządzenia nowej oferty. W 
takim przypadku dotychczasowa oferta traci ważność.  

6.9. 11. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia po 
zawarciu umowy sprzedaży, jak również wprowadzenie zmian w 
zamówieniu, nie będą uwzględniane. Kupujący ponosi wobec 
Sprzedającego odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek 
bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówienia. 

 
7. Cena. 

7.1. Sprzedaż towaru dokonywana jest po cenie obowiązującej u Sprzedawcy w 
dniu wydania lub wysłania towaru Kupującemu. 

7.2. Ceny ustalone są w PLN lub EUR w przeliczeniu na złoty po kursie 
sprzedaży Banku Millennium z dnia wystawienia dokumentu sprzedaży – 
Faktura VAT, Dokument Wydania towaru lub inne dokumenty. 

 
8. Warunki płatno ści. 

8.1. Termin płatności liczony jest od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży 
towaru – Faktura VAT. 

8.2. Termin i sposób płatności określony jest w dokumentach sprzedaży towaru 
– Faktura VAT. 

8.3. Płatności wobec Sprzedawcy uiszczane są w formie gotówki, przedpłat lub 
przelewu na konto bankowe podane na dokumentach sprzedaży – Faktura 
VAT oraz  „za pobraniem” w przypadku dostaw realizowanych przez 
firmy kurierskie. 

8.4. Jeżeli płatność wynikająca z dokumentu sprzedaży – Faktura VAT nie 
zostanie uiszczona w zastrzeżonym terminie, Sprzedawca będzie miał 
prawo domagać się ustawowych odsetek karnych. 

8.5. Zastrzega się prawo dochodzenia dalszych roszczeń z tytułu zwłoki do 
pełnej wysokości poniesionej szkody. 

8.6. W przypadku nie regulowania płatności w terminie Sprzedawca  ma prawo 
wstrzymać wysyłanie towaru/realizację zamówień. 
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9. Zastrzeżenie własności towaru sprzedającego. 
9.1. Do momentu spełnienia wszystkich zobowiązań, wynikających ze 

stosunków handlowych z Zamawiającym zastrzegamy sobie prawo 
własności dostarczonego towaru. 

9.2. Jeżeli Kupujący przerabia lub łączy dostarczony towar z innymi towarami, 
to Sprzedający uzyskuje prawo współwłasności do nowego produktu, 
proporcjonalnie do udziału wartości towaru dostarczonego przez 
Sprzedającego do łącznej wartości wszystkich zastosowanych do budowy 
danego produktu towarów.  

9.3. W przypadku opóźnienia płatności ze strony Zamawiającego mamy prawo 
na koszt Zamawiającego żądać chwilowego wydania zastrzeżonego towaru 
w celu zabezpieczenia na nim naszych praw. Niniejsze żądanie nie uznaje 
się jako wykonanie prawa odstępstwa. 

9.4. Zamawiający w momencie przyjęcia tych warunków ceduje na nas wszelkie 
wierzytelności i prawa z tytułu sprzedaży zastrzeżonego towaru. 
Niniejszym przyjmujemy w/w cesję. 

 
10. Zwrot towaru. 

10.1. Możliwość zwrotu towaru będzie każdorazowo rozpatrywana 
indywidualnie i wymagać będzie zgody Sprzedawcy, wyrażonej na piśmie. 

10.2. Możliwy jest zwrot tylko nieuszkodzonego i nieużywanego towaru. Nie 
przyjmuje się zwrotów towarów nietypowych lub towaru 
sprowadzonego/wyprodukowanego na specjalne zamówienie Kupującego.  

10.3. Zwrot towaru dokonywany będzie poprzez wystawienie faktury 
korygującej.  

10.4. Rozpatrywane będą tylko sprawy do 3 miesięcy wstecz od daty 
wystawienia faktury.    

10.5. Koszty transportu za zwracany towar ponosi Kupujący.   
10.6. Zwrot towaru może się wiązać z koniecznością poniesienia przez 

Zamawiającego opłaty manipulacyjnej, której wysokość będzie 
każdorazowo określana przez Sprzedawcę. 

 
11. Reklamacja i gwarancja. 

11.1. Okres gwarancji 12 miesięcy od daty wystawienia faktury. W okresie 
gwarancji Sprzedawca gwarantuje sprawność techniczną towaru i 
uzyskanie parametrów technologicznych określonych w specyfikacji 
technicznej, dołączonej do towaru. Podstawą przyjęcia reklamacji jest 
przedłożenie dokumentu sprzedaży Faktura VAT oraz złożenie 
pisemnego druku zgłoszenia reklamacji w punkcie Sprzedawcy. 

11.2. W stosunku do wybranych produktów, termin gwarancji może ulec 
zmianie, o czym Kupujący zostanie poinformowany poprzez odpowiedni 
zapis na Fakturze VAT. 

11.3. Gwarancją objęte są tylko te towary eksploatowane zgodnie z 
przeznaczeniem i zainstalowane zgodnie z normami technicznymi. 

11.4. Uszkodzenie mechaniczne lub świadome zniszczenie towaru, błędne 
podanie parametrów technicznych przez Zamawiającego, zwalania nas 
od odpowiedzialności z tytułu wad. 

11.5. Wady widoczne i oczywiste oraz reklamację ilościową Zamawiający 
powinien zgłaszać pisemnie na adres mailowy krotech@krotech.pl nie 
później niż w ciągu 3 dni od odbioru towaru, wady ukryte należy 
zgłaszać w ciągu ustawowego terminu rękojmi. Data wady powinna być 
udokumentowana. W przypadku spóźnionej reklamacji Zamawiający nie 
może dochodzić swoich roszczeń z tytułu gwarancji. 

11.6. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy towar przyjmujemy z 
powrotem i w zamian dostarczamy towar bez wad lub naprawiamy 
wadliwy towar. 

11.7. Sprzedawca zobowiązuje się do możliwie jak najszybszego dostarczenia 
reklamowanego towaru do producenta lub przedstawicieli mających 
uprawnienia do dokonywania ekspertyz reklamacyjnych. Realizacja 
reklamacji zależy bezpośrednio od producenta i czasu, jaki musi 
poświęcić producent na dokonanie ekspertyzy niezbędnej do usunięcia 
przyczyn awarii oraz jej usunięcia. W celu dokonania prawidłowej 
ekspertyzy reklamacyjnej Zamawiający musi prawidłowo wypełnić 
kartę-druk zgłoszenia reklamacji z podaniem wszystkich podanych 
danych. 

11.8. Do podjęcia wszystkich niezbędnych prac naprawczych i dostaw 
zastępczych potrzebny jest stosowny czas. Termin przy dostawach 
zastępczych wynosi 30 dni, w przypadku konieczności importu.  

11.9. Jeśli pomimo wykrycia wady przedmiotu nadal jest użytkowany przez 
Zamawiającego, to nie odpowiadamy za wady pierwotne i szkody 
wynikłe z dalszego eksploatowania przedmiotu. 

11.10. Wyklucza się dalsze roszczenia Zamawiającego, zwłaszcza roszczenia 
odszkodowawcze z tytułu wadliwości przedmiotu dostawy, jeżeli szkody 
nie powstały wskutek rażącego, niedbałego lub umyślnego naszego 
działania. 

11.11. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych służących polepszeniu 
produktu, powyższe nie uprawnia do jakichkolwiek roszczeń. 

11.12. Gwarancja nie obejmuje naprawy przedmiotów dostarczonych lub 
będących własnością Zamawiającego. 

11.13. W przypadku maszyn i urządzeń zakres odpowiedzialności określony jest 
w karcie gwarancyjnej. 

11.14. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi 
Kupujący. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, wtedy koszty 
transportu ponosi Sprzedający. 
 

12. Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez produkt. 
12.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty, wydatki, szkody w 

tym utratę spodziewanych zysków oraz inne koszty będące następstwem 
użytkowania sprzedawanych produktów po jego dostarczeniu Kupującemu. 

 
13. Poufność. 

13.1. Na podstawie niniejszych OWH oraz w wykonaniu postanowień art. 31 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 
133, poz. 883 tekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926) Kupujący 
powierza Sprzedawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
sprzedaży i usług zawartych w niniejszych OWH. 

13.2. Strony zgodnie oświadczają, że w stosunku do powierzonych danych 
osobowych administratorem ich jest Kupujący a Sprzedawca jest 
podmiotem przetwarzającym dane. 

13.3. Powierzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje następujące czynności: 
• zbieranie danych osobowych na dokumentach firmowych  

Sprzedawcy (oferty, zamówienia, potwierdzenia zamówień, faktury, 
listy przewozowe i inne dokumenty niezbędne do zaistnienia 
sprzedaży lub wykonania usługi przez Sprzedawcę); 

• przechowywanie danych zawartych w wyżej wymienionych 
dokumentach. 

13.4. Sprzedawca zobowiązuje się od: 
• zastosowania środków zapewniających ochronę przetwarzanych 

danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych 
objętych ochroną, a w szczególności do zabezpieczenia danych przed 
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez 
osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz 
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

• ograniczenia dostępu wyłącznie do osób posiadających indywidualne 
upoważnienie do przetwarzanych danych; 

• prowadzenie ewidencji osób upoważnionych; 
• zapewnienia aby osoby mające dostęp do danych zachowały je i 

sposoby zabezpieczenia danych w tajemnicy, przy czym obowiązek 
ten istnieje po ustaniu zatrudnienia. 

13.5. Kupujący wyraża zgodę na dalsze powierzanie przetwarzanych danych 
osobowych przez Sprzedawcę. 

13.6. Sprzedawca odpowiada za skutki działań osób  trzecich, którym powierzy 
wykonywanie ww. czynności na rzecz Kupującego, jak za działania 
własne. 

 
14. Rozstrzyganie sporów. 

Wszelkie spory mogące wynikać z umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
Powszechny we Wrocławiu, właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy. 
 

15. Postanowienia końcowe. 
15.1. Przyjęcie niniejszych warunków następuje poprzez ich pisemne 

potwierdzenie w momencie otrzymania oferty lub dokumentu sprzedaży 
– Faktura VAT, Dokument Wydania towaru lub inne dokumenty. 

15.2. Strony uznają inne sposoby potwierdzenia przyjęcia Ogólnych Warunków 
Handlowych, jeżeli z zachowania Zamawiającego wynika, iż zapoznał 
się z nimi. 

15.3. Przy braku innych uzgodnień pisemnych, obowiązują wyłącznie niniejsze 
Ogólne Warunki Handlowe. 

15.4. Informacje podane w katalogach, folderach oraz ofertach oraz na stronie 
internetowej Sprzedającego nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań, a 
są jedynie zaproszeniem do negocjacji. 


