
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW i USŁUG  MONO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BRZEZIU

I. Postanowienia ogólne
1.Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług mają zastosowanie do wszystkich umów dostawy/sprzedaży towarów i/lub usług zawieranych przez 
Mono sp. z o.o. z siedzibą w Brzeziu jako odbiorcą/kupującym.
2.Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków określenia oznaczają:
Dostawca - podmiot będący drugą stroną umowy dostawy/sprzedaży;
Zamawiający - Mono sp. z o.o. z siedzibą w Brzeziu;
Strony - Dostawca i Zamawiający;
Zamówienie - dokument wystawiony przez Zamawiającego określający treść zawieranej przez strony umowy dostawy/sprzedaży. 
OWZ - niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług dokonywanych przez  Mono sp. z o.o. z siedzibą w Brzeziu
3.Niniejsze OWZ są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie zakupu przez Zamawiającego towarów. Wszelkie inne 
uregulowania (warunki ogólne, wzorce umów, regulaminy itp.) stosowane przez Dostawcę nie mają zastosowania i nie wiążą Zamawiającego, nawet jeśli 
zostaną mu doręczone.
4.Postanowienia niniejszych OWZ mogą być zmienione lub wyłączone jedynie w formie dokumentowej pod rygorem nieważności i tylko odnośnie jednego 
Zamówienia, chyba że Strony wyraźnie postanowią inaczej.
ll. Zawarcie umowy
1.Zawarcie  umowy następuje w chwili potwierdzenia przez  Dostawcę przyjęcia Zamówienia złożonego przez Dostawcę. z zastrzeżeniami poniżej w pkt. 2 – 
4.
2.Zamawiający ma prawo cofnąć lub zmienić złożone Zamówienie do momentu otrzymania od Dostawcy ww. potwierdzenia.
3.Jeżeli Dostawca potwierdza Zamówienie ze zmianami, to Zamawiający w terminie 3 dni roboczych musi potwierdzić w formie dokumentowej pod rygorem 
nieważności zmiany wprowadzone przez Dostawcę w Zamówieniu. Jeżeli Zamawiający zaakceptuje warunki wskazane przez Dostawcę w zmienionym 
Zamówieniu, wówczas dochodzi do zawarcia umowy uwzględniającej zmiany wprowadzone przez Dostawcę. W przeciwnym razie Zamawiający przestaje być
związany Zamówieniem.
4.Nieotrzymanie przez Zamawiającego  zawiadomienia o braku akceptacji treści Zamówienia w terminie 3 dni od dnia doręczenia Zamówienia Dostawcy, 
oznacza, że Dostawca zaakceptował Zamówienie bez zastrzeżeń i przyjął je do realizacji, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy dostawy/sprzedaży 
pomiędzy Stronami o treści wynikającej z Zamówienia. Przepis art. 68(2) kc nie stosuje się.
5.Dostawca powinien wykonać Zamówienie samodzielnie, a powierzenie wykonania Zamówienia osobom trzecim wymaga zgody Zamawiającego. 
6.Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób i podmiotów wykonujących Zamówienie na zlecenie Dostawcy.
III.Ceny i płatności
1.Ceny nabywanych przez Zamawiającego towarów określone będą w Zamówieniu. Ceny zawierają wszystkie podatki (z wyjątkiem VAT), marże, 
ubezpieczenia i wszelkie inne koszty jakie mogą być poniesione przez Dostawcę w związku z realizacją Zamówienia, a także wszelkie koszty materiałów do 
pakowania, ochrony, wzmacniania i mocowania towarów oraz koszty dostawy, o ile nie zostało to inaczej wskazane, z zastrzeżeniem pkt. III.1.
2.Termin zapłaty ceny za towar biegnie od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, która może zostać wystawiona po  wykonaniu przez Dostawcę 
Zamówienia w całości, przez co rozumie się zarówno dostawę towaru zgodnego z Zamówieniem jak i dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów 
dotyczących towaru.
3. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany każdorazowo na fakturze. W razie jego niewskazania na fakturze płatność jest traktowana 
jako niewymagalna do momentu wskazania przez Dostawcę danych rachunku.
4. Niezależnie od postanowień pkt. III.3. Dostawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego na piśmie pod rygorem 
uznania za zapłacone wierzytelności Dostawcy na dotychczasowy rachunek podany Zamawiającemu przez Dostawcę.
5.Jakiekolwiek postanowienia lub zastrzeżenia zamieszczane jednostronnie przez Dostawcę na fakturach, które nie wynikają z Zamówienia lub ustaleń 
potwierdzonych przez Zadziwiającego nie są wiążące dla Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyraźnie je potwierdził.
6.Koszty związane z realizacją płatności za towar, pokrywane są w ten sposób, że Zamawiający pokrywa jedynie koszty banku Zamawiającego, natomiast 
pozostałe koszty pokrywa Dostawca, chyba że Strony ustaliły w danym przypadku odmiennie.
7. W przypadku przyznania Zamawiającemu kredytu kupieckiego, Dostawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdej zmianie wielkości 
limitu kredytu kupieckiego.
8. W przypadku przyznania Zamawiającemu kredytu kupieckiego, Dostawca zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
wielkości wykorzystanego kredytu w momencie wykorzystania przez Zamawiającego 80% limitu przyznanego kredytu kupieckiego.
IV. Prawo własności
Prawo własności towarów przechodzi na Zamawiającego w momencie ich wydania na jego ręce.
V. Warunki, terminy dostaw
1.Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z towarem wszelkie dokumenty dotyczące tego towaru, w tym atesty, certyfikaty jakości, deklaracje zgodności 
(w tym deklaracje o zgodności towarów z wymogami dyrektywy ROHS i rozporządzenia REACH), jak również wszelkie inne dokumenty wymagane prawem, 
odpowiednimi normami lub wskazane przez Zamawiającego w Zamówieniu.
2.Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar w terminie wskazanym w Zamówieniu.
3.Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o wszelkich możliwych 
opóźnieniach z wykonaniem Zamówienia, jak również o podjętych działaniach z tym związanych, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności 
Dostawcy za opóźnienie w wykonaniu Zamówienia.
4.Opóźnienie w wykonaniu Zamówienia przekraczające 14 dni kalendarzowych upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy zawartej na podstawie 
tego Zamówienia w całości lub części, według wyboru Zamawiającego, w terminie 4 miesięcy licząc od dnia powstania tego opóźnienia. W przypadku 
opóźnienia w wykonaniu Zamówienia, Dostawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1% wartości tego 
Zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia, z tym że maksymalna wysokość kary umownej nie może przekroczyć 20% wartości brutto tego Zamówienia. 
Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej na zasadach ogólnych.
5. Dokument dostawy musi zawierać informacje umożliwiające pełną identyfikację towaru w odniesieniu do Zamówienia, a dostarczany towar musi być w 
pełni identyfikowalny przykładowo poprzez przywieszki, nadruki, cechy na materiale i analogiczne oznaczenie na dokumentach towarzyszących tej dostawie, 
a także musi być przygotowany do rozładunku wózkiem widłowym o maksymalnym udźwigu wynoszącym 1000 kg brutto.
6. Dostawca zobowiązany jest do skutecznego poinformowania Zamawiającego o wysyłce towaru (podając rodzaj środka transportu wraz z jego numerami 
rejestracyjnymi oraz wykaz towaru) najpóźniej na 1 dzień roboczy przed planowanym dostarczeniem towaru. 
7.Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków i środków transportu zamówionego towaru umożliwiających bezpieczny transport i 
rozładunek. W szczególności, Dostawca zobowiązany jest zapewnić pełnowartościowe i nieuszkodzone palety bez jakichkolwiek oznaczeń mogących 
zidentyfikować Dostawcę, pasy transportowe o odpowiedniej dla danej masy towaru nośności oraz przekładki drewniane umożliwiające rozładunek wózkiem 
widłowym o maksymalnym udźwigu wynoszącym 1000 kg brutto.
8.Jeżeli z Zamówienia wynika, że Zamawiający odbierze towar od Dostawcy we własnym zakresie wówczas towar ten musi być odpowiednio przez Dostawcę
przygotowany i załadowany na podstawiony środek transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zachowaniem zasad BHP.
9.Zamawiający ma prawo, przed wydaniem towaru, zbadania jakości towarów bezpośrednio u Dostawcy, jak również u ewentualnego podwykonawcy 
Dostawcy. 
10. Dostawca zobowiązany jest uwzględnić zalecenia Zamawiającego przedstawione przez niego po zbadaniu towaru.
VI. Reklamacja i jakość towarów
1.Towar nie może mieć jakichkolwiek śladów uszkodzeń, w tym wynikających z niewłaściwego składowania lub transportu, śladów korozji, zarysowań 
powierzchni oraz żadnych innych wad. Wadą towaru jest również niezgodność jakiegokolwiek jego parametru lub właściwości w stosunku do tych 
określonych w ateście lub innym dokumencie tego rodzaju (np. świadectwo jakości), nawet jeśli dany parametr czy właściwość mieści się normie odnoszącej 
się do tego rodzaju towarów. Towar musi być także zgodny ze swoim przeznaczeniem, jak rownież zgodny z Zamówieniem oraz z normami, które odnoszą 
się do tego towaru na terenie RP oraz UE, jak również zgodny z zapewnieniami Dostawcy, w tym zapewnieniami Dostawcy określonymi w ateście, 
świadectwie jakości lub innym dokumencie otrzymanym od Dostawcy.



2. Dostawca zapewnia także, że towar będzie wolny od jakichkolwiek wad i roszczeń osób trzecich.
3.Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za towar w ramach gwarancji przez okres 36 miesięcy licząc od dnia wydania towaru 
Zamawiającemu. Niniejsze OWZ wraz z wykonanym, choćby częściowo, Zamówieniem stanowią dokument gwarancyjny, chyba że Dostawca doręczy 
Zamawiającemu dodatkowy dokument gwarancyjny zapewniając Zamawiającemu większą ochronę niż wynikająca z niniejszych OWZ. 
4.Dostawca odpowiada za towar w ramach rękojmi przez okres 60 miesięcy licząc od dnia wydania towaru Zamawiającemu. Dla zachowania przez 
Zamawiającego roszczeń i uprawnień gwarancyjnych i z rękojmi wystarczające jest zgłoszenie przez Zamawiającego wad przed upływem terminów 
wskazanych w niniejszym punkcie w formie dokumentowej lub telefonicznej.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy rozładunku i odmowy przyjęcia towaru niezgodnego z Zamówieniem, OWZ lub deklaracjami Dostawcy, w tym 
wynikającymi z atestów, świadectw jakości itp.
6.Dokonanie przez Zamawiającego odbioru towaru bez zastrzeżeń nie pozbawia ani nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień Zamawiającego, w szczególności
uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji.
7. Wady jawne towaru, które można stwierdzić w czasie oględzin bez rozpakowywania towaru lub braki ilościowe towaru, Zamawiający ma prawo zgłosić 
Dostawcy w terminie 1 miesiąca od daty wydania mu towaru, natomiast pozostałe wady towaru Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 1 miesiąca od daty
wykrycia wady. Zgłoszenie wady może być dokonane przez Zamawiającego w formie dokumentowej oraz telefonicznie. Dostawca zobowiązany jest 
ustosunkować się do zgłoszenia na piśmie pod rygorem uznania reklamacji za zasadną, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. 
8.W ramach gwarancji i dodatkowo w stosunku do uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi, Dostawca, według wyboru Zamawiającego, jest 
zobowiązany do:
a) w przypadku braków ilościowych: dostarczenia na swój koszt brakującej ilości towaru lub wystawienia wartościowej faktury korygującej na brakującą ilość 
towaru, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni od zgłoszenia braków ilościowych;
b) w przypadku wad jakościowych: wymiany na swój koszt wadliwego towaru na wolny od wad  z równoczesnym odebraniem wadliwego towaru albo naprawy
tego towaru albo odebrania na swój koszt wadliwego towar i zwrotu ceny za ten towar, niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od daty uznania reklamacji.
9. Niezależnie od uprawnień i roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, Zamawiającemu przysługuje od Dostawcy pełne odszkodowanie za wszelkie 
szkody poniesionych w związku z dostarczeniem towaru wadliwego, w tym towaru w niepełnej ilości, jak również odszkodowanie za szkodę wynikającą z 
opóźnienia się Dostawcy z realizacją obowiązków wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi, z uwzględnieniem pkt. VI.12. 
10. Na wypadek opóźnienia się Dostawcy z wykonaniem wybranego przez Zamawiającego sposobu realizacji uprawnień z gwarancji lub rękojmi o więcej niż 
5 dni w stosunku do terminów określonych w pkt. VI.8., Zamawiający uprawniony jest w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego opóźnienia do odstąpienia od
tego Zamówienia w całości lub części, wedle wyboru Zamawiającego, a także naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto Zamówienia, od 
którego odstąpiono. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość tej kary umownej.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie wadliwego towaru, do których doszło po upływie terminu wskazanego w pkt. 8b. 
Zamawiający ma prawo naliczyć Dostawcy koszty związane z dostawą, rozładunkiem, załadunkiem, składowaniem i wstrzymać się z wydaniem wadliwego 
towaru do momentu zapłaty przez Dostawcę tych kosztów.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Dostawcy kosztami przerobu towarów, utraconej produkcji, utraconej sprzedaży i kosztów wskazanych 
przez kontrahenta, który nabył od niego wadliwy towar.
13. Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty ceny za towar objęty zgłoszeniem o wadzie lub równowartości ceny tego towaru do momentu 
ostatecznego załatwienia reklamacji przez Dostawcę i zaspokojenia roszczeń Zamawiającego związanych z wadliwością towaru. Zamawiający ma prawo 
potrącić wierzytelności Zamawiającego z tytułu wad towaru z wierzytelnościami Dostawcy z tytułu zapłaty za towary.
14. Strony oświadczają, że przepisy ustawowe dotyczące rękojmi i gwarancji są stosowane pomocniczo i o ile nie są sprzeczne z postanowieniami OWZ.
VII. Cesja
Cesja wierzytelności przysługujących Dostawcy względem Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności.
VIII. Zachowanie poufności
1.Wszelkie  informacje przekazane Dostawcy przez Zamawiającego w jakikolwiek sposób, w szczególności dotyczące know-how, specyfikacji, procedur, 
potrzeb i wszelkich technicznych informacji, dokumentów i danych Zamawiającego w tym danych finansowych, będą traktowane przez Dostawcę jako poufne 
i nie będą ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Powyższe informacje poufne 
będą mogły być wykorzystane przez Dostawcę tylko w celu wykonania Zamówienia lub przygotowania oferty dla Zamawiającego.
lX. Właściwość sądu, prawo, postanowienia końcowe
1. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi OWZ. W przypadku 
niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny w Nowym Sączu, gdy wartość przedmiotu sporu nie 
przekracza 75.000,- zł, a w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 75.000,- zł, sąd powszechny w Krakowie.
2. Do umów zawieranych pomiędzy stronami mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego. Wyłącza się w całości stosowanie Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej 11 kwietnia 1980 roku w Wiedniu oraz Konwencji o przedawnieniu w 
międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej 14 czerwca 1974 roku w Nowym Jorku. Strony ustalają jurysdykcję sądy powszechnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
3.Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWZ okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność 
pozostałych postanowień. W takim przypadku Strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia. które odzwierciedlać będą uprzednie postanowienia w 
sposób skuteczny.
4.W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi OWZ a treścią zamówienia, pierwszeństwo mają postanowienia Zamówienia.
5.Ilekroć w OWZ została zastrzeżona kara umowna, to jej zastrzeżenie nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 
przenoszącego karę umowną na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda poniesiona  przekracza kwotę kary umownej.
6.W przypadku zastrzeżenia w OWZ umownego prawa odstąpienia i braku określenia terminu odstąpienia, Strona, której takie prawo przyznano ma prawo je 
wykonać w terminie 21 dnia od daty zdarzenia uzasadniającego odstąpienie.
7.Zamawiający ma prawo potrącenia swoich wierzytelności z wierzytelnościami Dostawcy wobec Zamawiającego, na co Dostawca wyraża zgodę.
8.Zastosowanie mają OWZ aktualnie znajdujące się na stronie internetowej Sprzedawcy.

Niniejsza wersja OWZ została sporządzona i wydana w Brzeziu, 32-080 Zabierzów, a obowiązuje od 26 maja 2018 roku. 


