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Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) 

Terms and Conditions of Trade (T&C’s) of Riello Palniki Sp. z o.o. 

obowiązujące w obrocie handlowym z Riello Palniki Sp. z o.o. oraz na terytorium krajów : 

Polska, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry. 

 

1. DEFINICJE 

Użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży (zwanych dalej „OWS”) poniższe terminy 

zachowują znaczenie nadane im w niniejszym punkcie OWS: 

1.1. „Sprzedawca” oznacza spółkę Riello Palniki sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. 

I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa oraz główne biuro handlowe wskazane na stronie 

internetowej Sprzedawcy („www.rielloburners.pl”); 

1.2. „Kupujący” oznacza kontrahenta Sprzedawcy, który zawiera z nim umowę i związuje się 

niniejszym OWS, nie będąc konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego; 

1.3. „Docelowy Nabywca” konsument, przedsiębiorca bądź inny podmiot nabywający towar 

od zdefiniowanego w niniejszej umowie Kupującego. 

1.4. „Towar” oznacza rzeczy będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą 

a Kupującym; 

1.5. „Usługi” oznaczają działania podejmowane przez Sprzedawcę na zlecenie Kupującego 

dotyczące Towaru, w szczególności montaż, uruchomienie, przeróbki. 

1.6. „Profesjonalista” oznacza Kupującego posiadającego odpowiednią wiedzę branżową, 

który zawierając transakcję ze Sprzedawcą zobowiązany jest do posiadania wszystkich 

wymaganych prawem uprawnień oraz certyfikatów umożliwiających bezpieczne i 

prawidłowe instalowanie urządzeń Kupującego. 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.1. OWS kierowane są do Kupujących i mają zastosowanie m.in. do wszystkich umów, w 

szczególności umów sprzedaży, dostawy, których przedmiotem są Towary i Usługi 

Sprzedawcy, a także odnoszą się do wszystkich przyszłych umów między Sprzedawcą i 

Kupującym, nawet wtedy, jeżeli nie zostały jeszcze raz wyraźnie uzgodnione między 

Sprzedawcą i Kupującym. 

2.2. Zawarte w OWS i w umowach wiążących Strony postanowienia o zastrzeżeniu własności 

Towaru, dalszych zabezpieczeniach roszczeń Sprzedawcy względem Kupującego i 

wykluczeniu dalej idących roszczeń o odszkodowanie Kupującego od Sprzedawcy w 

każdym przypadku obowiązują jako uzgodnione. 

2.3. W momencie złożenia przez Kupującego zamówienia, a w przypadku jego braku 

najpóźniej z chwilą odbioru Towaru lub Usługi przez Kupującego warunki niniejszych 

OWS obowiązują jako przyjęte. OWS mogą być przyjęte przez Kupującego jedynie bez 

zastrzeżeń. 
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2.4. Warunki handlowe przedstawione przez Kupującego nie są dla Sprzedawcy wiążące, 

nawet gdy nie są one wyraźnie odrzucone. Zakup towarów od Sprzedawcy odbywa się 

na warunkach OWS Sprzedawcy, chyba że strony wyraźnie ustaliły inaczej na piśmie. 

2.5. Przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji oraz zwrotne przesłanie do 

Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji jest jednoznaczne z 

zaakceptowaniem warunków Sprzedawcy przez Kupującego. 

2.6. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień OWS nie narusza 

ważności i skuteczności pozostałych postanowień. 

3. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY 

3.1. Informacje powszechnie publikowane przez Sprzedającego na stronie internetowej lub 

informacje przesyłane Kupującym przez Sprzedawcę – w tym m.in. rysunki, zdjęcia, 

wymiary, opisy, parametry techniczne, użytkowe i inne dane dotyczące Towarów i Usług 

oraz ich ceny – stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu 

kodeksu cywilnego, a w konsekwencji są niewiążące dla Sprzedawcy. 

3.2. Rysunki, zdjęcia, wymiary, opisy, parametry techniczne, użytkowe i inne dane dotyczące 

Towarów i Usług zawarte m.in. w informacjach powszechnie publikowanych lub 

przesyłanych Kupującemu: w prospektach, pismach technicznych, cennikach lub 

ofertach (o ile takie byłyby pisemnie złożone Kupującemu przez Sprzedawcę) oraz 

należących do nich dokumentach są tylko w przybliżeniu miarodajne, to samo dotyczy 

danych o mocy (sprawności i funkcjonalności) urządzenia i  zużywanej przezeń energii 

lub paliwa lub innego źródła energii. 

3.3. Sprzedawca pozostawia sobie prawa własności i prawa autorskie dotyczące wszelkich 

kosztorysów, schematów i innych dokumentów. Stają się one wiążące tylko w przypadku 

ich pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę, wystawianego na pisemne żądanie 

Kupującego. 

3.4. Oferta Sprzedawcy jest wiążąca w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty jej 

złożenia Kupującemu drogą elektroniczną lub listownie, nawet jeśli na ofercie nie 

wskazano wyraźnie daty jej obowiązywania.  

3.5. Oferta złożona przez Sprzedającego może być modyfikowana przed wyraźnym jej 

przyjęciem przez Kupującego. Wszelkie uzupełnienia, zmiany lub zastrzeżenia dotyczące 

oferty muszą być przez Sprzedawcę potwierdzone na piśmie pod rygorem nieważności. 

3.6. Warunki realizacji zamówienia przyjmuje się jako Ex Works (EXW) Wrocław, Polska, 

magazyn Sprzedającego, chyba że strony ustalą inaczej w Szczegółowych Warunkach 

Sprzedaży (zwanych dalej: „SWS”).  

3.7. SWS stanie się dokumentem integralnym z OWS w momencie jego podpisania. SWS 

ustala szczegółowe warunki handlowe z Kupującym, takie jak: rabaty dla poszczególnych 

grup towarów, terminy płatności, kredyt kupiecki, minimalne wartości transakcji, kurs 

waluty banku dla rozliczenia transakcji, zabezpieczenia transakcji,  warunki dostawy 

INCOTERMS, koszty dostawy oraz inne istotne warunki transakcji. 
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3.8. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Kupujący wybiera Towar lub Usługę (m.in. 

określa parametry techniczne Towaru lub zakres Usługi), a następnie składa 

zamówienie. Umowa (w szczególności umowa sprzedaży lub dostawy) zostaje zawarta z 

chwilą wysłania przez Sprzedawcę Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia 

(pisemnie lub na e-mail wskazany przez Kupującego) lub poprzez realizację umowy, przy 

czym w tym ostatnim przypadku Kupujący nie otrzymuje potwierdzenia przyjęcia 

zamówienia a jedynie samą fakturę. Identyczną procedurę stosuje się w przypadku 

uzupełnienia lub zmiany zamówienia. 

3.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwijania technologicznego swoich Towarów i 

dokonywania w nich zmian konstrukcyjnych. Sprzedawca nie jest jednak zobowiązany 

do dokonywania tego rodzaju zmian w już wydanych Kupującemu Towarach. 

3.10. Wszelkie zalecenia Sprzedającego lub jego personelu, ustne lub na piśmie, dotyczące 

zastosowań wyrobów mają charakter porady i są udzielane w dobrej wierze zgodnie z  

najlepszym stanem wiedzy na dany moment udzielenia porady. Są one jednak 

niewiążące i nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego. W 

szczególności nie zwalniają Kupującego, działającego jako Profesjonalista, od dokonania 

we własnym zakresie oceny technicznej i prawnej, czy kupowane Towary są przydatne 

do przewidywanego celu zastosowania. 

3.11. Kupujący wraz z zakupionym Towarem, zobowiązany jest do właściwego doboru, 

montażu i uruchomienia Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, oraz 

do zapewnienia na zakupione Towary obsługi w całym okresie gwarancji, zgodnie z 

warunkami gwarancji opisanymi w niniejszych warunkach OWS. 

3.12. Sprzedawca zastrzega sobie prawa własności, prawa autorskie oraz inne prawa do 

dokumentów należących do informacji handlowej (m.in. zdjęć, rysunków, opisów). 

Mogą one być udostępnione przez Kupującego osobom trzecim, tylko wtedy, jeżeli 

Sprzedawca wyraźnie zaznaczył, że są do tego przeznaczone, w innych wypadkach 

Kupujący każdorazowo zobowiązany jest uzyskać na ten cel wyraźną pisemną zgodę 

Sprzedawcy. 

3.13. Jeżeli Kupujący otrzyma od Sprzedawcy, z którym pozostaje w stałych stosunkach 

gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej 

odpowiedzi przez Kupującego poczytuje się za przyjęcie oferty. 

4. CENY 

4.1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, ceny Towarów są cenami netto, do których należy doliczyć 

podatek od towarów i usług (VAT) obowiązujący w dniu wystawienia faktury. W 

przypadku transakcji exportowych faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o podatku VAT. 

4.2. Ceny Towaru dla Kupującego są podane w cenniku i wyrażone są w Euro lub PLN lub w 

innej walucie. W przypadku transakcji krajowych ceny towarów i usług przeliczane są z 

Euro na PLN wg kursu sprzedaży walut banku Sprzedawcy z dnia wystawienia faktury. 
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Ceny nie uwzględniają podatków, ceł, załadunku oraz wyładunku. Ostateczna Cena 

Towaru lub Usługi zostaje ustalona w zamówieniu i przyjęciu zamówienia. 

4.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów lub Usług i poinformowanie 

Kupującego o tym fakcie z 30 dniowym wyprzedzeniem. Każda zmiana cen Towarów lub 

Usług będzie mieć zastosowanie do zamówień złożonych lub wysyłanych przez 

Kupującego, z wyjątkiem tych, które zostały już zaakceptowane przez Sprzedającego 

przez pisemne potwierdzenie zamówienia. 

5. WARUNKI PŁATNOŚCI 

5.1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, płatność za Towar lub Usługę dokonywana jest najpóźniej 

w chwili wydania Towaru lub zgłoszenia Usługi do odbioru Kupującemu.  Kupujący 

zobowiązany jest przedstawić Sprzedawcy pisemne potwierdzenie wykonania przelewu. 

Płatność jest uważana za zrealizowaną dopiero w momencie, w którym środki znajdą się 

w dyspozycji Sprzedawcy. 

5.2. W celu zabezpieczenia płatności wynikających z niniejszej umowy (/z tytułu sprzedaży 

Towaru lub Usług), Kupujący wystawi weksel własny in blanco  wraz z deklaracją 

wekslową, stanowiącą „Załącznik nr 2” do umowy. 

5.3. Sprzedawca zwraca Kupującemu weksel oraz deklarację wekslową po uiszczeniu 

należności, które były nim zabezpieczone. 

5.4. Kupujący zobowiązuje się, w granicach dopuszczalnych prawem, do nie korzystania z 

ewentualnie przysługującego mu prawa powstrzymania się z wykonaniem wymagalnych 

zobowiązań w stosunku do Sprzedawcy. Potrącenie wierzytelności Kupującego w 

stosunku do Sprzedawcy z wierzytelnością przysługującą Sprzedawcy wobec Kupującego 

może nastąpić tylko za pisemną zgodą Sprzedawcy, pod rygorem nieważności. 

5.5. Sprzedawca jest uprawniony do tego, aby mimo inaczej brzmiących wskazań Kupującego 

zaliczyć (zarachować) płatności Kupującego najpierw na konto jakichkolwiek starszych 

zobowiązań Kupującego względem Sprzedawcy. Jeżeli powstały już koszty i odsetki, 

wówczas Sprzedawca jest uprawniony do tego, aby najpierw zaliczyć płatności 

Kupującego na konto kosztów, później odsetek i na końcu na zobowiązania główne. 

5.6. Przy przekroczeniu terminów płatności Sprzedawca jest uprawniony do naliczania 

Kupującemu maksymalnych odsetek ustawowych. Ponadto Sprzedawca zastrzega sobie 

prawo do dochodzenia od Kupującego za opóźnienie w płatności dalszego 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5.7. Sprzedawca ma prawo odsprzedania zamówionego i nieodebranego przez Kupującego 

w ustalonym terminie towaru innym Klientom, w takim przypadku Kupujący nie ma 

roszczeń do Sprzedającego. 

5.8. Jeżeli Kupujący nie realizuje swoich zobowiązań względem Sprzedawcy, w szczególności 

zobowiązań płatniczych, np. nie przestrzega warunków płatności, a także w razie 

wszczęcia postępowania zmierzającego do uregulowania zobowiązań Kupującego (np. w 

przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, likwidacji, postępowania 
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egzekucyjnego lub postępowania zmierzające do zapłaty wierzytelności z jakiegokolwiek 

tytułu) lub w razie niewykonania przez Kupującego innych wymagalnych zobowiązań w 

stosunku do Sprzedawcy, określonych m.in. w OWS, Sprzedawca jest uprawniony do 

powstrzymania się z wykonaniem swoich obowiązków względem Kupującego, w 

szczególności wydania Towaru Kupującemu czy wykonania usługi, i uwarunkowania 

dalszej realizacji swoich zobowiązań względem Kupującego od dokonania przez 

Kupującego wedle wyboru Sprzedawcy: płatności z góry, przedstawienia zabezpieczeń 

w formie wskazanej przez Sprzedawcę lub wykonania innych zobowiązań wskazanych 

przez Sprzedawcę. Jeżeli płatność z góry, zabezpieczenie lub inne zobowiązanie nie 

zostaną dokonane również po upływie wyznaczonego przez Sprzedawcę terminu, 

Sprzedawca będzie uprawniony, w granicach dopuszczalnych prawem, do odstąpienia 

od umowy w odniesieniu do jeszcze nie wydanych Towarów lub nie wykonanych usług, 

z takim skutkiem, że wygasają wszystkie roszczenia Kupującego z tytułu nie wydanych 

Towarów lub niewykonanych usług. W wyżej wymienionych przypadkach Sprzedawca 

może także, zamiast lub obok odstąpienia od umowy, dochodzić roszczeń z tytułu 

zastrzeżenia własności zgodnie z ust. 6 OWS oraz dalej idącego odszkodowania na 

zasadach ogólnych. Prawo odstąpienia od umowy może być wykonane w terminie 18 

miesięcy od dnia powstania uprawnienia do odstąpienia od umowy. 

5.9. Zgłoszenie przez Kupującego reklamacji z tytułu gwarancji nie zwalnia z obowiązku 

zapłaty pełnej ceny Towaru lub Usługi. 

5.10. W przypadku opóźnień z zapłatą ceny Kupujący poniesie koszty postępowania sądowego 

i egzekucyjnego w wysokości nie mniejszej niż 10 % (dziesięć procent) istniejącej 

zaległości. 

6. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI I INNE ZABEZPIECZENIA 

6.1. Sprzedawca zastrzega prawo własności Towaru do chwili uiszczenia przez Kupującego 

ceny wynikającej z umowy, uwzględniającej w szczególności cenę Towaru, należny 

podatek, koszty opakowania i transportu. 

6.2. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą ceny wynikającej z umowy za Towary, 

Sprzedawca jest uprawniony do żądania zwrotu wydanych Kupującemu Towarów oraz 

domagania się odpowiedniego wynagrodzenia m.in. za ich zużycie lub uszkodzenie. W 

takim wypadku Sprzedawca ma również prawo odstąpić od umowy z Kupującym co do 

nieopłaconych Towarów w drodze pisemnego oświadczenia. Prawo odstąpienia może 

być wykonane w terminie 18 miesięcy od dnia powstania uprawnienia do odstąpienia 

od umowy. 

7. TERMINY I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY 

7.1. Jeśli Strony nie postanowią inaczej miejscem spełnienia świadczenia jest magazyn 

Sprzedającego. 

7.2. Terminy realizacji umowy: 

7.2.1 Termin realizacji umowy jest uważany za zachowany, jeżeli przed jego 

upływem świadczenie zostało zrealizowane. 
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7.2.2 W przypadku, gdy Kupujący osobiście lub przy pomocy osoby trzeciej (m.in. 

spedytor, przewoźnik) odbiera Towar od Sprzedawcy, termin realizacji 

świadczenia jest uważany za zachowany w dniu, w którym Kupującemu 

została zgłoszona (np. telefonicznie, za pomocą e-maila) gotowość odbioru 

Towaru w magazynie Sprzedawcy. 

7.2.3 W przypadku kiedy Towar ma być przesłany przez Sprzedawcę do miejsca, 

które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie 

wątpliwości, że wydanie Towaru zostało dokonane z chwilą, gdy w celu 

dostarczenia Towaru na miejsce przeznaczenia Sprzedawca powierzył ją 

przewoźnikowi trudniącemu się przewozem tego rodzaju Towarów. 

7.3. Koszty transportu towaru z magazynu sprzedawcy do miejsca przeznaczenia obciążają 

Kupującego lub Odbiorcę towaru działającego w imieniu Kupującego, chyba że strony 

ustalą inaczej. 

7.4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, mających wpływ na 

przygotowanie i przesłanie Towaru lub wykonanie Usługi, takich jak: strajki, blokady 

dróg, utrudnienia w imporcie, warunki atmosferyczne i inne zdarzenia sił przyrody, 

których natężenie odbiega od przeciętnej skali w danym okresie i uniemożliwia realizację 

umowy, terminy realizacji z umowy ulegają stosownemu przedłużeniu w wymiarze 

określonym przez Sprzedawcę. Postanowienie to obowiązuje także, jeżeli powyższe 

okoliczności wystąpią u kontrahentów Sprzedawcy – w szczególności we wskazanym 

przez Sprzedawcę magazynie czy zakładzie produkcyjnym – i są przyczyną opóźnień w 

realizacji umowy przez Sprzedawcę w przypadkach uznanych przez Sprzedawcę za 

istotne będzie on informował Kupującego o powstaniu i zakończeniu tego rodzaju 

okoliczności. 

7.5. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy przez Sprzedawcę, z przyczyn 

leżących po jego stronie, Kupującemu przysługuje prawo do wyznaczenia Sprzedawcy 

stosownego dodatkowego terminu, a po upływie tego terminu, prawo do 

wypowiedzenia umowy z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów w tym 

zakresie, Kupującemu, poza wyżej wskazanym prawem do wypowiedzenia Umowy, nie 

przysługują inne roszczenia, w szczególności roszczenie o odszkodowanie z tytułu zwłoki. 

7.6. Jeżeli Kupujący nie odbiera Towaru w przypadku określonym w ust. 7 pkt 7.2.2. OWS, 

Sprzedawca może naliczyć opłatę Kupującemu – za ubezpieczenie i składowanie Towaru 

- począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiło zgłoszenie przez Sprzedawcę gotowości odbioru Towaru, do dnia 

odbioru Towaru. 

7.7. Sprzedawca ma prawo odsprzedania zamówionego i nieodebranego przez Kupującego 

w ustalonym terminie towaru innym Klientom, w takim przypadku Sprzedającego nie 

obowiązują terminy dotyczące wydania Towaru Kupującemu. 
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7.8. W przypadku, gdy przesyłka nie może być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie 

Kupującego, Sprzedawca będzie uprawniony do naliczania m.in. kosztów ubezpieczenia 

i składowania Towaru. 

7.9. W przypadku określonym w ust. 7 pkt  7.2.3. OWS, w razie nieobecności Kupującego 

przewoźnik przy pomocy którego Sprzedawca realizuje przesyłkę Towaru do 

Kupującego, pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Kupujący może osobiście 

odebrać Towar. Termin odbioru Towaru przez Kupującego wynosi 2 dni kalendarzowe 

liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awizo. Po upływie tego terminu, 

Sprzedawca nalicza opłatę za składowanie i ubezpieczenie Towaru. Koszty składowania 

i ubezpieczenia Towaru określone będą w wysokości rzeczywiście poniesionych przez 

Sprzedawcę nakładów, wynosić będą jednak nie mniej niż 0,5% wartości Towaru 

wynikającej z faktur (rachunków) Sprzedawcy, za każdy rozpoczęty miesiąc 

kalendarzowy. 

7.10. Dochowanie przez Sprzedawcę terminów realizacji z umowy zależne jest od 

terminowego wykonania swoich obowiązków przez Kupującego. 

7.11. W przypadku określonym w ust. 7 pkt 7.2.3. OWS m.in. wybór spedytora lub 

przewoźnika, rodzaj transportu, drogi transportu, rodzaj i zakres potrzebnych środków 

ochronnych, opakowanie Towaru pozostaje w gestii Sprzedawcy. Na koszt Kupującego, 

przesyłka zostanie ubezpieczona przez Sprzedawcę od ryzyk: kradzieży, stłuczenia, szkód 

powstałych podczas transportu, działania ognia i wody oraz innych podlegających 

ubezpieczeniu. 

7.12. Sprzedawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kupującym, przewiduje możliwość 

realizacji zamówienia w częściach (partiami / częściowa realizacja). 

7.13. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą 

jej przekazania Kupującemu, osobie, która działa w jego imieniu lub przewoźnikowi w 

miejscu spełnienia świadczenia. 

7.14. Kupujący przy odbiorze Towaru zobowiązany jest do dokonania wymaganych aktów 

staranności w zakresie sprawdzenia przesyłki, w szczególności Kupujący zobowiązany 

jest dokonać zgłoszenia wszelkich zastrzeżeń do widocznych szkód w przesyłce (np. 

uszkodzenie opakowania, ubytek lub uszkodzenie Towaru) przy jej odbiorze i dokonać 

wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (m.in. 

wpisać uszkodzenia i ubytki do listu przewozowego) oraz skontaktować się natychmiast 

ze Sprzedawcą. W przypadku innych wad niewidocznych, których przy zachowaniu 

należytej staranności nie można było zauważyć przy odbiorze przesyłki, Kupujący 

zobowiązany jest je zgłosić przewoźnikowi i Sprzedawcy pisemnie, nie później niż w 

terminie 5 dni kalendarzowych od dnia odbioru przesyłki. Niedokonanie powyższych 

aktów staranności w przepisanym terminie skutkuje uznaniem, że Towar został przyjęty 

przez Kupującego bez zastrzeżeń i może skutkować dodatkowo utratą uprawnień 

Kupującego z tytułu gwarancji. 

8. ZWROT TOWARU 
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8.1. Sprzedawca może wyrazić zgodę na zwrot Towaru przez Kupującego. Każdy zwrot 

Towaru do Sprzedawcy powinien być odpowiednio wcześniej uzgodniony i zatwierdzony 

pisemnie pod rygorem nieważności przez Sprzedawcę. 

8.2. Każdy zwracany do Sprzedawcy Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony i 

przygotowany do transportu. Wszelkie szkody wynikające ze złego przygotowania 

Towaru do transportu ponosi Kupujący. 

8.3. Sprzedawca przyjmuje zwrot tylko Towarów pełnowartościowych, nieużywanych, 

nieuszkodzonych, posiadających fabryczne opakowanie z nieuszkodzonymi plombami 

wraz z dostarczoną dokumentacją m.in. techniczną. 

8.4. Jeśli zwrot Towaru nie jest wynikiem błędu ze strony Sprzedawcy, koszty zwrotu oraz 

koszt przyjęcia zwrotu pokrywa Kupujący. 

8.5. Koszt przyjęcia zwrotu przez Sprzedawcę wynosi 10% (dziesięć procent) wartości Towaru 

netto. 

9. USŁUGI, PRACE SERWISOWE, MONTAŻ 

9.1. Dodatkowe usługi będą dokonywane na rzecz Kupującego tylko po wcześniejszym 

pisemnym zgłoszeniu Kupującego oraz pisemnym potwierdzeniu wykonania usługi przez 

Sprzedającego wydanym pisemnie pod rygorem nieważności. 

9.2. Wynagrodzenie za montaż, prace serwisowe i dojazd pracowników Sprzedającego 

będzie rozliczane oddzielnie, chyba że strony umówią się inaczej. W rozliczeniu zawierają 

się koszty podróży, wynagrodzenie za pracę personelu przeprowadzającego prace 

montażowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem za ewentualne nadgodziny, a także 

pracę  w  godzinach  nocnych,  w  niedziele  i  święta  oraz  dni dodatkowo wolne od 

pracy, jeżeli będą one wykonywane w takich terminach i porach z przyczyn Kupującego. 

9.3. Ustalone ceny zryczałtowane za montaż i prace serwisowe i dojazd do miejsca instalacji 

nie obejmują dopłat  za nadgodziny oraz pracę w nocy, niedziele, święta i w dni 

dodatkowo wolne od pracy. Za  pracę w takich godzinach i terminach, wymaganą przez 

Kupującego lub wykonywaną z przyczyn jego dotyczących, należne jest dodatkowe 

wynagrodzenie. 

9.4. Za zakończenie prac związanych z montażem i rozruchem sprzętu uznaje się pozytywną 

próbę rozruchową wykonaną przez Sprzedawcę. Z czynności tych, zarówno przy 

pierwszym rozruchu jak i w wypadku serwisowania, sporządza się protokół serwisowy 

lub kartę pracy. 

10. GWARANCJA 

10.1. Z chwilą wydania Towaru przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z 

Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. 

10.2. Gwarancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów: Republika Czech, 

Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry. Czas trwania gwarancji określa Sprzedawca. 

Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży Towaru Kupującemu (za datę sprzedaży 

należy rozumieć datę wystawienia faktury Kupującemu). Warunki gwarancji opisane w 
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karcie gwarancyjnej Sprzedawcy opublikowanej na stronie internetowej stanowią 

integralną cześć OWS i obowiązują w obrocie handlowym ze Sprzedawcą. 

10.3.  Z tytułu gwarancji, w przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę, Kupującemu 

przysługuje od Sprzedawcy wyłącznie prawo do części zamiennych niezbędnych do 

wykonania naprawy. W przypadku uznania reklamacji koszty dostarczenia części 

zamiennych do miejsca wskazanego przez Kupującego pokrywa Sprzedawca. Kupujący 

zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy wadliwych części wymontowanych z 

naprawianego Towaru, które stają się własnością Sprzedawcy. Koszty zwrotu wadliwych 

części obciążają Kupującego. W przypadku niedokonania przez Kupującego zwrotu części 

wymontowanych przez Kupującego Sprzedawca naliczy Kupującemu opłatę za części 

nowe, dostarczone do miejsca wskazanego przez Kupującego, według cen zakupu 

obowiązujących w dniu ich zakupu. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca nie 

ponosi odpowiedzialności w szczególności za koszty związane z demontażem i 

montażem. 

10.4. W przypadku wydania Kupującemu Towaru pozbawionego pisemnie przyrzeczonych 

właściwości przez Sprzedawcę Kupującemu przysługiwać będzie wyłączne prawo do 

wymiany Towaru na nowy, z wykluczeniem dalszych roszczeń. 

10.5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w sprzedanym Towarze. 

10.6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i na zasadach 

ogólnych, w granicach dopuszczalnych prawem, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie 

Towaru w chwili zawarcia umowy 

10.7. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 14 dni 

kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia, udostępnienia Sprzedawcy Towaru przez 

Kupującego. Kupujący zobowiązany jest zapewnić wymaganą ilość czasu oraz 

wystarczający dostęp do Towaru, również wtedy, jeżeli została ona już na stałe 

wbudowana u użytkownika towaru (klienta ostatecznego). Koszty dodatkowe, które 

powstaną w wyniku utrudnionego dostępu do Towaru lub przez niewystarczające 

pomieszczenie do pracy, w każdym przypadku obciążają Kupującego. 

10.8. Jeżeli Towar (wolny od wad lub wadliwy) nie zostanie odebrany we wskazanym przez 

Sprzedawcę w terminie, Sprzedawca wzywa pisemnie Kupującego lub w inny 

uzgodniony z Kupującym sposób do odbioru Towaru w terminie 14 dni kalendarzowych 

od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu Sprzedawca jest 

uprawniony do naliczania opłaty za ubezpieczenie i bezumowne przechowywanie 

Towaru. Przechowanie następuje na koszt i ryzyko Kupującego. 

10.9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu gwarancji 

Sprzedawca ma prawo naliczyć Kupującemu opłatę za dojazd, serwis i wykonane 

czynności serwisowe, według stawek obowiązujących u Sprzedawcy. 

10.10. W przypadku kiedy Sprzedawca wraz z Towarem wydałby Kupującemu kartę 

gwarancyjną adresowaną do Kupującego, w której określiłby zasady gwarancji inaczej 
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niż w OWS, postanowienia takiej karty gwarancyjnej będą miały pierwszeństwo przed 

postanowieniami OWS. 

10.11. Sprzedawca może odmówić realizacji obowiązków wynikających z gwarancji jeżeli 

Kupujący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, z tytułu udzielonej przez siebie 

gwarancji na Towary użytkownikowi Towaru (klientowi ostatecznemu), a w 

szczególności nie dokonuje prawidłowych wpisów w wydanej przez siebie 

użytkownikowi Towaru (klientowi ostatecznemu) karcie gwarancyjnej oraz nie rejestruje 

wykonywanych - przez siebie lub wskazanych przez niego firm specjalistycznych - usług 

związanych z Towarem (m.in. montażu, pierwszego uruchomienia, przeglądów, napraw 

gwarancyjnych, usług serwisowych) na Protokołach Serwisowych udostępnionych przez 

Sprzedawcę. 

10.12. Sprzedawca i Kupujący ustalają odpowiedzialność materialną Sprzedawcy, wynikającą 

z każdego zamówienia, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów w tym 

zakresie, maksymalnie do wysokości ceny Towaru lub usługi z zamówienia. 

10.13. Sprzedawca oraz Kupujący zgodnie wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy względem 

Kupującego z tytułu rękojmi. Uprawnienia wynikające z powyższej Gwarancji stanowią 

jedyną podstawę realizacji odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego. 

11. POUFNOŚĆ 

11.1. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych 

w związku z wykonywaniem umowy, a w szczególności do nie wykorzystywania dla 

własnych celów lub celów osób trzecich i nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek 

informacji dotyczących Sprzedawcy, w tym informacji handlowych, struktury cen, 

polityki marketingowej i handlowej, polityki rabatowej, oraz innych informacji, których 

ujawnienie, bądź wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszyć interes 

Sprzedawcy (“Informacje Poufne”). Poinformowanie o fakcie zawarcia niniejszej umowy 

nie stanowi naruszenia niniejszego zobowiązania. 

11.2. Ujawnienie Informacji Poufnych, z wyłączeniem ich ujawnienia pozostającego w związku 

z wykonywaniem niniejszej umowy, wymaga wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody 

Sprzedawcy. 

11.3. W przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień określonych w ust. 11 pkt. 11.1. 

i 11.2. OWS Sprzedawcy przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 20 000,00 

(dwadzieścia tysięcy) zł netto za każdy przypadek naruszenia powyższych postanowień, 

płatna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. W przypadku kiedy wartość szkody 

przekroczyłaby wartość kary umownej Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia 

dalej idącego odszkodowania na zasadach ogólnych. 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

12.1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych OWS stosuje się odpowiednie przepisy 

polskiego prawa. 
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12.2. Strony ustalają, że m.in. oświadczenia, prośby, zawiadomienia i informacje dostarczane 

za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) będą uznawane za dostarczone w 

przewidzianym terminie, jeżeli ich treść została odebrana przez adresata i potwierdzona 

powiadomieniem o wyświetleniu wiadomości lub potwierdzeniem otrzymania 

wiadomości. 

12.3. Strony ustalają, że jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało 

doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Kupującego. 

12.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Ogólnych Warunkach 

Sprzedaży (OWS). Zmiany postanowień zaczynają wiązać drugą Stronę w terminie 14 dni 

kalendarzowych od momentu, gdy zostały jej dostarczone w zwyczajowo przyjęty 

między Stronami sposób lub w sposób ogólnie przyjęty w stosunkach handlowych na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w obrocie profesjonalnym realizowanym z użyciem 

środków komunikacji elektronicznej, tak aby mogła się z nimi zapoznać, w szczególności 

poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.rielloburners.pl.  

12.5. Kupujący przed złożeniem pierwszego zamówienia zobowiązany jest dostarczyć 

Sprzedawcy kopie dokumentów rejestrowych potwierdzających jego status jako 

przedsiębiorcy lub innej instytucji, prowadzącej działalność gospodarczą, aby wykazać 

możliwość zawierania umów ze Sprzedawcą (wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub z Krajowe- go Rejestru Sądowego, zaświadczenie o 

numerze NIP, dokument potwierdzający nadanie numeru statystycznego Regon, a jeżeli 

uprawnienie do reprezentowania Kupującego nie wynika z dokumentów rejestrowych – 

również dokument świadczący o umocowaniu osoby składającej zamówienie do 

reprezentowania Kupującego w stosunkach ze Sprzedawcą, zaciągania zobowiązań w 

jego imieniu i odbioru Towaru). 

12.6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie 

sądu powszechnego właściwego dla Sprzedawcy. 

12.7. Umowa podlega prawu polskiemu. 

12.8. W przypadku zaistnienia rozbieżności w tłumaczeniu lub interpretacji warunków OWS, 

SWS, Gwarancji Sprzedającego na inne języki, rozstrzygająca dla Stron będzie wersja 

polska. 

12.9. Niniejsze OWS wchodzą w życie w 14 dni od dnia ich opublikowania na stronie 

internetowej Sprzedawcy. Jednocześnie tracą moc wszelkie wcześniejsze wydane przez 

Sprzedawcę ogólne warunki sprzedaży które obowiązywały Kupującego. 

Wrocław, 25/07/2016  

(data jest również oznaczeniem wersji OWS) 

Riello Palniki Sp. z o.o.  

www.rielloburners.pl  

www.riello.com.pl  

http://www.rielloburners.pl/
http://www.riello.com.pl/

