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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ABAKUS SP. Z O.O.  
 

przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 05 stycznia 2015 roku  
 

§1 Postanowienia ogóle 
1.1. Ogólne warunki sprzedaży, określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów 

w postaci części zamiennych dla środków transportowych oferowanych przez Abakus 
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-287), 
ul. Aksamitna 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla 
m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000009765, NIP 9512021760. 

1.2. Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia 
oznaczają: 

a) Sprzedający/Sprzedawca – Abakus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
b) Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży, 
c) Strony – Sprzedający i Kupujący, 
d) OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Abakus Sp. z o.o., 
e) Towar – towary handlowe sprzedawane przez Sprzedawcę Kupującemu, 
f) Dzień Dostawy – dzień wydania Towaru w magazynie Sprzedawcy lub dostawy 

Towaru do innego miejsca i na warunkach uzgodnionych przez Strony 
w Umowie, 

g) Zamówienie – termin zdefiniowany w pkt. 2.1 OWS, 
h) Przyjęcie Zamówienia – termin zdefiniowany w pkt.2.2 OWS, 
i) Zmiana Zamówienia – termin zdefiniowany w pkt. 2.5. OWS, 
j) Miejsce Dostawy – termin zdefiniowany w pkt. 3.1. OWS, 
k) Warunki Dostawy – termin zdefiniowany w pkt. 3.2. OWS, 
l) Protokół Odbioru – termin zdefiniowany w pkt. 4.2. OWS, 
m) Limit Kredytowy – termin zdefiniowany w pkt. 5.4. OWS, 
n) Umowa – termin zdefiniowany w pkt. 5.5 OWS. 

1.3. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez 
Abakus Sp. z o.o. jako Sprzedawcę z Kupującym. Strony wyłączają stosowanie 
jakichkolwiek innych postanowień umownych. Wszelkie inne uregulowania (ogólne 
warunki, wzory, regulaminy) stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania. 

1.4. OWS mogą być zmienione jedynie poprzez zapisy Umowy zawartej w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie 
niniejszych warunków tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. 

 
§2 Warunki składania zamówień i zawierania umów 

2.1. W celu zamówienia Towaru Kupujący będzie przesyłał Sprzedawcy e-mailem na adres : 
orders@abakusautolamp.com zamówienie Towaru (dalej „Zamówienie”). Każde 
Zamówienie będzie zawierało: 

a) numer porządkowy nadany przez Kupującego,  

b) dane Towaru, tj. producenta, symbol, numer, lub inne dane pozwalające na 

identyfikacje Towaru,  

c) ilość Towaru. 

2.2 Sprzedawca po otrzymaniu Zamówienia zobowiązuje się potwierdzić jego przyjęcie 

(dalej jako „Przyjęcie Zamówienia”) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres, 

z którego zostało wysłane Zamówienie. Przyjęcie Zamówienia będzie zawierało:  

a) numer porządkowy Zamówienia nadany przez Kupującego, 

b) cenę zamówionego Towaru, 
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c) datę płatności, 

d) określenie Miejsca Dostawy, 

e) określenie Warunków Dostawy,  

f) ew. oświadczenie o niedostępności określonego Towaru. 

2.3 Jeżeli któregokolwiek ze wskazanych w Zamówieniu Towarów Sprzedający nie będzie 

w stanie dostarczyć Kupującemu, Zamówienie w tym zakresie nie będzie wiążące dla 

Sprzedawcy, jeżeli Towar ten zostanie wymieniony w Przyjęciu Zamówienia jako 

niedostępny (pkt. f powyżej). 

2.4 Strony zgodnie ustalają, że Kupujący wyraża zgodę na zawarcie umowy sprzedaży 

Towarów wskazanych w Przyjęciu Zamówienia za cenę i na warunkach w nim 

wskazanych, jeżeli najpóźniej do końca dnia następującego po dniu wysłania Przyjęcia 

Zamówienia nie odrzuci Przyjęcia Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na 

adres Sprzedawcy, z którego nadano Przyjęcie Zamówienia, w której wskaże czy 

odrzuca Przyjęcie Zamówienia w całości czy w części, a jeżeli w części dodatkowo 

wskaże Towary, z których rezygnuje. Jeżeli koniec terminu do odrzucenia Przyjęcia 

Zamówienia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy w kraju Kupującego to koniec 

terminu do odrzucenia Przyjęcia Zamówienia upływa w pierwszym dniu roboczym 

następującym po ostatnim dniu ustawowo wolnym od pracy w kraju Kupującego.  

Powyższe uregulowanie nie ma zastosowania do dostaw ekspresowych, tj. takich, 

w których w Przyjęciu Zamówienia zostanie uwzględniony wniosek Kupującego 

o dostawę Towarów w dniu następującym po dniu złożenia Zamówienia. 

2.5 Kupujący może do dnia Przyjęcia Zamówienia wprowadzać zmiany w Zamówieniu 

(dalej zwane „Zmianą Zamówienia”) z zachowaniem wymogów wymaganych dla 

złożenia Zamówienia. W przypadku Zmiany Zamówienia Sprzedający zobligowany jest 

do potwierdzenia przyjęcia tej zmiany zgodnie z pkt. 2.2 i 2.3 OWS. 

2.6 Jeżeli Kupujący dokona Zmiany Zamówienia po Przyjęciu Zamówienia przez 

Sprzedającego, Sprzedający ma prawo do odrzucenia Zmiany Zamówienia i dostawy 

zgodnie z Zamówieniem. Jeżeli Zmiana Zamówienia będzie polegała na zamówieniu 

dodatkowych Towarów to Sprzedawca potraktuje je jako kolejne Zamówienie i prześle 

Kupującemu Przyjęcie Zamówienia na zasadach opisanych powyżej.  

2.7 Propozycje, ogłoszenia, cenniki, prospekty, katalogi itp. które pochodzą od Sprzedawcy, 

a które nie są pozyskane w inny niż określony powyżej sposób, mają jedynie charakter 

informacyjny i nie stanowią oferty, która wiąże Sprzedawcę. Wzorce i próbki 

wystawiane przez Sprzedawcę mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych 

i wystawowych. 

2.8 Właściwości Towaru będą zgodne ze specyfikacjami wyraźnie podawanymi przez 

Sprzedawcę w przesyłanych przez Sprzedawcę dokumentach odnoszących się do 

konkretnego zamówienia (kartach, atestach, certyfikatach itp.). Żadne inne zapewnienie 

co do właściwości, w tym przydatności do konkretnego zastosowania, nie jest udzielane 

i nie może być przedmiotem domniemania. 

 

§3 Warunki Dostawy 
3.1 Towar będzie dostarczany do miejsca wskazanego w Przyjęciu Zamówienia (dalej 

zwane „Miejscem Dostawy”), którym może być: 
a) ul. Aksamitna 2, Warszawa, Polska – magazyn Sprzedawcy, 

b) inne miejsce wskazane w Przyjęciu Zamówienia. 
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3.2 Towar będzie dostarczany według reguł Incoterms 2010, określanych każdorazowo 

przez Sprzedającego w Przyjęciu Zamówienia w zależności od Miejsca Dostawy 

Towaru (dalej jako „Warunki Dostawy”). 

3.3.   Jeśli Strony nie umówiły się inaczej, dostawa do Miejsca Dostawy określonego w pkt. 
3.1. ppkt. a) będzie realizowana wedle formuły Ex Works (magazyn Sprzedawcy). 

 
§4 Dokumentacja Dostawy 

4.1 Dostawa (wydanie) każdej partii Towarów będzie udokumentowana listem 
przewozowym lub dowodem wydania (WZ), fakturą VAT lub innym dokumentem 
stosowanym podczas realizowania dostaw wewnątrzwspólnotowych. 

4.2 Sprawdzenie Towaru, którego Miejsce Dostawy jest wskazane w pkt. 3.1. ppkt. a) OWS 
pod względem ilościowym odbywać się będzie przy wydaniu Kupującemu Towaru, 
w miejscu jego wydania, przy udziale przedstawiciela Kupującego (przy czym 
za takowego uważana będzie każda osoba, którą posługuje się Kupujący, w tym także 
przewoźnik działający na rzecz Kupującego lub osoba, którą przewoźnik posługuje się 
przy przewozie oraz osoby, o których mowa w pkt. 8.2. OWS) i Sprzedawcy. 
Z czynności tej zostanie sporządzony „Protokół Odbioru” w formie dokumentu wz, 
który zostanie podpisany przez przedstawicieli Stron. 

4.3 Braki ilościowe Towarów oraz widoczne wady Towarów (w tym uszkodzenie 
opakowania) powinny być szczegółowo określone w Protokole Odbioru pod rygorem 
utraty roszczeń z tytułu gwarancji.  

4.4 Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość 
(właściwości) Towaru, dołączone będą do wysyłanego Towaru, jeśli wymaganie takie 
zostanie zaznaczone w Zamówieniu lub Umowie. 
 

§5 Ceny i płatności 
5.1. Strony zgodnie oświadczają, iż Kupujący zapłaci Sprzedawcy za Towar należność  

według cen jednostkowych w wysokości określonej w Przejęciu Zamówienia 
z zastrzeżeniem pkt. 2.4. OWS.  

5.2. Jeśli Strony nie umówiły się inaczej, każda cena, którą zawarto w Przyjęciu 

Zamówienia, jest ceną netto na bazie Ex Works (magazyn Sprzedawcy). Cena ta nie 

obejmuje w szczególności kosztów ubezpieczenia, opłat i ceł, podatków, kosztów 

przewozu, rozładunku, które będą ponoszone przez Kupującego. Cena zostanie też 

powiększona o podatek VAT zgodnie ze zobowiązującą stawką. 

5.3. Kupujący, któremu Sprzedawca nie przyznał Limitu Kredytowego jest zobowiązany 

zapłacić cenę Towaru w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury pro-forma, która 

zostanie wystawiona najpóźniej 3 dni przed Dniem Dostawy i w dniu wystawienia 

zostanie wysłana drogą e-mailową Kupującemu. Faktura VAT będzie wystawiana po 

Dniu Dostawy. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek 

bankowy Sprzedawcy. 

5.4. W przypadku gdy Kupujący jest zainteresowany uzyskaniem odroczonego terminu 

płatności za Towar, który chce zamówić (dalej jako „Limit Kredytowy”) zobowiązany 

jest do złożenia łącznie z Zamówieniem wniosku o przyznanie Limitu Kredytowego. 

Jeżeli Sprzedawca uwzględni powyższy wniosek to określi jednocześnie w jakiej 

wysokości udziela Limitu Kredytowego oraz na jak długi okres odroczy płatność. 

Sprzedawca może uzależnić rozpoznanie wniosku o przyznanie Limitu Kredytowego od 

przekazania przez Kupującego danych dotyczących jego sytuacji finansowej oraz 

przedłożenia dokumentów dowodzących tę okoliczność. W przypadku pogorszenia sie 

sytuacji finansowej Kupującego Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany wysokości 
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Limitu Kredytowego lub cofnięcia jego przyznania. 

5.5. W przypadku złożenia przez Kupującego wniosku o przyznanie Limitu Kredytowego 

procedura Przyjęcia Zamówienia zostanie wdrożona dopiero po podpisaniu przez 

Strony umowy określającej warunki płatności za Towar i ew. zabezpieczenia 

udzielonego przez Kupującego (dalej jako „Umowa”).  

5.6. Kupujący, który nie posiada Limitu Kredytowego również będzie zobligowany do 

podpisania Umowy ze Sprzedającym potwierdzającej min. stosowanie OWS w relacjach 

pomiędzy Stronami i wysłania jej Sprzedającemu na adres siedziby Sprzedającego.  

W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku przez Kupującego Sprzedający 

będzie uprawniony do niewydania Towaru Kupującemu. 

5.7. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu 

Kupującego. 

 

§6 Uprawnienia Stron 

6.1. Sprzedawca ma prawo odmówić wystawienia Przyjęcia Zamówienia lub kontynuowania 
procedury realizacji przyjętego zamówienia na każdym etapie w przypadku: 

a)  opóźnień w płatnościach przekraczających 7 dni (w tym w zapłacie ceny 
Towarów wcześniej dostarczonych i odsetek za opóźnienie), 

b)  gdy łączna wartość zobowiązań (wymagalnych i niewymagalnych) z tytułu 
zapłaty ceny Towarów przewyższa przyznany przez Sprzedawcę Limit 
Kredytowy, bądź gdy realizacja bieżących zamówień Kupującego (tj. zamówień 
będących w toku realizacji) powodowałaby przekroczenie Limitu Kredytowego.  

W opisanych powyżej przypadkach Sprzedawca ma też prawo uzależnić wystawienie 
Przyjęcia Zamówienia lub wydanie kolejnych partii Towaru od wcześniejszej zapłaty 
ceny tego Towaru (przedpłata).  

6.2. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w sytuacjach opisanych w pkt. 6.1. 
w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu wskazanym w ppkt. a) powyżej. 

6.3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego terminu 
wypowiedzenia. Sprzedający może odrzucić Zamówienie Kupującego złożone 
w terminie wypowiedzenia, wysyłając wiadomość e-mail na adres Kupującego, 
z którego Kupujący wysłał ostatnie zamówienie.  

6.4. W przypadku gdy Kupujący opóźnia się 3 dni z odbiorem Towarów, którego Miejsce 
Dostawy zostało określone na podstawie pkt. 3.1 ppkt. b) (tj. inne niż magazyn 
Sprzedawcy), Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami związanymi 
z przestojem Towaru, kosztami przetransportowania Towaru oraz innymi kosztami 
powstałymi w związku z nieodebraniem Towaru w terminie, jak również wysłać Towar 
Kupującemu na jego koszt. 

6.5. W przypadku przesunięcia Dnia Dostawy Towaru, którego Miejsce Dostawy zostało 
określone na podstawie pkt. 3.1 ppkt. a) (tj. magazyn Sprzedawcy) na żądanie lub 
z winy Kupującego, w szczególności spowodowane nieterminową zapłatą ceny 
za Towar, Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami przechowania Towaru, 
według stawki  1 % ceny netto Towaru za każdy dzień przechowywania.  

6.6. W przypadku gdy Kupujący opóźnia się ponad 21 dni z odbiorem Towarów, Kupujący 
traci prawo żądania wydania Towarów, które Sprzedawca może zutylizować, bądź 
rozporządzić nimi w inny sposób, co nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny 
zamówionego, a nie odebranego Towaru.  

6.7. Sprzedawca ma prawo odmówić wydania Towaru jeżeli Kupujący, któremu Sprzedawca 
nie przyznał Limitu Kredytowego bądź o taki Limit Kredytowy w ogóle nie wnioskował, 
nie zapłacił całości ceny wskazanej w fakturze pro-forma przed wydaniem Towaru. 
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§7. Gwarancja 
7.1. Sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na sprzedany Towar.  
7.2. W przypadku ujawnienia sie wad fizycznych dostarczonego Towaru, Kupujący 

zobowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę o wszelkich stwierdzonych wadach 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich wykrycia. Wady elementów 
karoserii mogą być zgłaszane wyłącznie w terminie do 7 dni od Dnia Dostawy, za wady 
zgłoszone później Sprzedawca nie odpowiada. Wszelkie zawiadomienia dotyczące 
roszczeń gwarancyjnych muszą zostać dokonane na piśmie, pod rygorem nieważności. 
Niedopełnienie tej czynności skutkuje utratą roszczeń z tytułu wad Towaru. 
Zawiadomienie powinno zawierać ilości reklamowanych wyrobów, ich rodzaj, 
nr zamówienia, nr faktury VAT, pozycję w fakturze VAT, opis 
wady/braków/uszkodzenia, datę stwierdzenia wady, numer QC, w przypadku 
oświetlenia. Kupujący dodatkowo musi przesłać Sprzedającemu co najmniej 5 zdjęć 
każdego uszkodzonego egzemplarza Towaru, w tym po jednym zdjęciu kartonu lub 
opakowania z widocznym KTM Towaru – kodem kreskowym, samego Towaru 
z widoczny KTM, numeru QC lub daty produkcji, uszkodzenia samego produktu, 
uszkodzenia opakowania jeżeli miało miejsce.   

7.3. W przypadku zgłoszenia roszczeń w terminie 1 miesiąca od Dnia Dostawy Towaru 
przyjmuje się, że wada tkwiła w Towarze w dacie jego sprzedaży. Zgłoszenie wady po 
tym terminie powoduje konieczność udowodnienia przez Kupującego, że wada tkwiła 
w produkcie w Dniu Dostawy i nie jest wadą wynikającą z niewłaściwego 
przechowywania lub użytkowania Towaru. 

7.4. Sprzedawca po przeprowadzeniu oceny jakości Towaru i uznaniu reklamacji, 
zobowiązuje się, według swego wyboru do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, 
bądź zwrotu ceny wadliwego i zwróconego uprzednio przez Kupującego Towaru. 
Wadliwy Towar nie może być zwrócony Sprzedawcy bez wcześniejszej pisemnej zgody 
z jego strony. Sprzedawca może zwolnić Kupującego z obowiązku zwrotu wadliwego 
Towaru, o którym mowa powyżej. 

7.5. Za wadę fizyczną Towarów uznaje się wyłącznie niezgodność Towarów z ich 
właściwościami oznaczonymi wyraźnie w umowie, specyfikacji lub innych dokumentach. 

7.6. W razie zgłoszenia reklamacji, Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć reklamowane 
Towary dla potrzeb ewentualnych oględzin z udziałem przedstawiciela Sprzedawcy, 
a w razie potrzeby udostępnić próbkę reklamowanego Towaru celem poddania jej 
stosownym badaniom. W przypadku gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona 
Sprzedawca uprawniony jest obciążyć Kupującego kosztami postępowania 
reklamacyjnego, w tym kosztami dojazdu do Kupującego, transportu i badania Towaru.  

7.7. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność 
tylko do faktycznej wartości wadliwego, nieprzetworzonego Towaru. Sprzedawca nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści.  

7.8. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty pełnej ceny 
za dostarczony Towar we wskazanym terminie płatności.  

7.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie uznania reklamacji w przypadku 
nieprzestrzegania przez Kupującego zasad postępowania reklamacyjnego określonych 
w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.  
 

§8. Postanowienia końcowe 
8.1. Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWS, Kupującemu nie przysługują 

względem Sprzedawcy jakiekolwiek dalej idące roszczenia, pomijając roszczenia, które 
nie mogą być skutecznie ograniczone wolą stron. W szczególności postanowienia OWS 
wyczerpująco określają odpowiedzialność Sprzedawcy za nienależyte wykonanie 
umowy, w tym wady Towarów.  

8.2. Zamówienia (odpowiednio inne powiadomienia) będą uważane za skutecznie złożone 
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w imieniu Kupującego, jeżeli zostaną złożone przez osobę, która wcześniej (przy 
wcześniejszych zamówieniach, odpowiednio innych powiadomieniach) działała za 
Kupującego, a Kupujący nie kwestionował tych działań i choćby w sposób dorozumiany 
uznawał je za dokonane w swoim imieniu, do chwili powiadomienia Sprzedawcy 
o cofnięciu pełnomocnictw (upoważnień) dla tej osoby. Powyższa zasada dotyczy 
również uprawnień osób odbierających Towar w imieniu Kupującego do odbioru 
Towaru. Zasadę tę stosować należy odpowiednio do korespondencji przesyłanej 
z adresu poczty elektronicznej, z którego wcześniej przesyłano zamówienia 
(zawiadomienia) w imieniu Kupującego – do czasu powiadomienia o nieaktualności 
tegoż adresu. 

8.3. W sprawach nieuregulowanych w OWS znajdują zastosowanie właściwe przepisy 
prawa polskiego. OWS należy interpretować zgodnie z prawem polskim. Wszelkie 
spory, które mogą wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane zgodnie 
z prawem polskim. 

8.4. Strony Umowy postanawiają, że w razie sporów wynikłych z niniejszej Umowy lub z nią 
związanych, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. Wszelkie spory 
związane z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny 
MaOIARP w Warszawie zgodnie z Regulaminem tego Sądu obowiązującym w dacie 
wniesienia pozwu. Prawem właściwym dla postępowania będzie prawo polskie, zaś 
językiem postępowania język polski. 

8.5. W przypadku gdy Umowa będzie sporządzana w dwu językach, nadrzędnym tekstem 
Umowy będzie tekst w języku polskim.  

 


