
Ogólne warunki handlowe spółki
DALTEK GROUP a.s.

I. Zakres obowiązywania
1. Niniejsze warunki handlowe (dalej tylko OWH) konkretyzują i regulują poszczególne prawa i

obowiązki stron umowy przy sprzedaży towaru – materiału nierdzewnego i hutniczego, jeśli
sprzedającym jest spółka DALTEK GROUP a.s., z siedzibą Praha 2, Sokolská nr 1792/52, kod
poczt.: 120 00, IČ (REGON) 25818759 (dalej tylko sprzedający).

2. Niniejsze OWH obowiązują i są skuteczne tylko pod warunkiem, że kupujący w umowie kupna
lub w zamówieniu potwierdzi, że są mu znane z poprzednich transakcji handlowych lub że
został z nimi zapoznany i akceptuje ich treść.

3. Odstępstwa od OWH są ważne tylko wtedy, gdy są jednoznacznie uzgodnione w zawartej
umowie lub w pisemnym porozumieniu stron.

4. Stosunki prawne nieuregulowane w niniejszych OWH podlegają odpowiednim postanowieniom
ogólnie obowiązujących przepisów prawnych Republiki Czeskiej.

II. Zawarcie umowy kupna
1. Propozycję zawarcia umowy kupna (zamówienie), przedłożoną przez kupującego (w piśmie,

dalekopisem, faksem, telegramem, ewent. za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, które
umożliwiają odczytanie treści czynności prawnej i określenie osoby, która tej czynności
dokonała), sprzedający potwierdzi również w któryś z wyżej wymienionych sposobów, w
terminie do dziesięciu dni od doręczenia propozycji umowy (zamówienia) sprzedającemu. Za
potwierdzenie zamówienia uważa się także dostawę towaru i jego odbiór, jeśli odpowiada
zamówieniu kupującego i jeśli dojdzie do potwierdzenia odbioru towaru przez kupującego na
liście przewozowym. Jeśli sprzedający nie odniesie się do propozycji umowy (zamówienia) w
podanym wyżej terminie, ewentualnie jeśli nie dojdzie z jego strony do realizacji dostawy
towaru, umowa nie powstanie i kupujący nie będzie dalej związany swoją propozycją
(zamówieniem).

2. Jeśli sprzedający dokona w propozycji (zamówieniu), przedłożonej przez kupującego,
jakichkolwiek zmian, umowa kupna nie powstanie. W takim przypadku chodzi o
kontrpropozycję zawarcia umowy kupna, przedłożoną przez sprzedającego, umowa powstanie
wtedy dopiero z dniem przyjęcia akceptującego tę kontrpropozycję stanowiska kupującego,
najpóźniej jednak do dziesięciu dni od dnia wysłania kontrpropozycji kupującemu. Po
daremnym upłynięciu tego terminu sprzedający nie jest związany swoją propozycją, a umowa
powstanie tylko wtedy, gdy sprzedający potwierdzi spóźnione przyjęcie kupującemu.

III. Forma i wymogi dotyczące umowy
1. Poprzez potwierdzenie zamówienia w wyżej opisany sposób (art. II OWH) dochodzi do zawarcia

umowy kupna (dalej tylko „UK”), w ramach której muszą być uzgodnione co najmniej jej
podstawowe wymogi. Za podstawowe wymogi dotyczące UK uważa się przy tym, jeśli dojdzie
do porozumienia w sprawie:

-przedmiotu świadczenia, wraz z jego specyfikacją techniczną i ilością
-ceny kupna
-czasu realizacji, ewent. terminu dostawy
-miejsca świadczenia, ewent. miejsca przeznaczenia, jeśli różni się od miejsca

świadczenia
2. Kupujący ma ponadto obowiązek podać w propozycji umowy (zamówieniu), jeśli jest ona

uważana za ważną, następujące dane:



-identyfikację kupującego, tzn. nazwę handlową, siedzibę, IČ (REGON), DIČ (NIP), dane
banku, w tym siedzibę instytucji finansowej, numer konta i kod banku, a ponadto
oznaczenie i podpis osoby uprawnionej

-dokładną specyfikację przedmiotu umowy
-termin dostawy i miejsce świadczenia (przeznaczenia)
-oświadczenie kupującego, że został zapoznany z niniejszymi OWH i że ich treść

akceptuje.

IV.Warunki dostawy
1. Dokumenty, które są potrzebne do odbioru transportowanego towaru lub przy wywozie

towaru zagranicę do jego oclenia, sprzedający ma obowiązek przekazać kupującemu w miejscu
zapłaty ceny kupna, jeśli do odbioru ma dojść przy tej zapłacie, w przeciwnym wypadku w
siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności, ewentualnie w miejscu zamieszkania
kupującego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przekazania tych dokumentów kupującemu
bez zbędnej zwłoki po tym, gdy odpowiednie dokumenty będzie mieć do dyspozycji.
Przekazanie dokumentów w tym terminie nie ma wpływu na moment przekazania i odbioru
towaru, który jest podany w liście przewozowym, a tym samym nie chodzi o istotne naruszenie
umowy.

2. Jeśli nie jest określone inaczej, obowiązuje zasada, że do spełnienia zobowiązania
sprzedającego i nabycia przez niego prawa do naliczenia uzgodnionej ceny kupna dochodzi z
dniem, gdy towar został przekazany kupującemu lub pierwszemu przewoźnikowi do
transportu.

3. Przy uzgodnionym wywozie własnym towaru przez kupującego, kupujący ma obowiązek
odebrać ten towar z siedziby sprzedającego, ewent. innego uzgodnionego miejsca po tym, gdy
sprzedający poinformuje kupującego, że towar jest przygotowany do odbioru, w terminie do 10
dni kalendarzowych od dnia poinformowania. Jeśli w tym terminie kupujący nie odbierze
towaru, dostawę uważa się za zrealizowaną, a sprzedający po daremnym upłynięciu tego
terminu ma prawo naliczyć kupującemu uzgodnioną cenę kupna. Jednocześnie sprzedający ma
prawo domagać się od kupującego zapłacenia opłaty za magazynowanie nieodebranego
towaru, w kwocie 2,- CZK za kg nieodebranego towaru za każdy dzień zwłoki kupującego z jego
odebraniem. Sprzedający ma prawo zatrzymać towar, dopóki kupujący nie zapłaci mu, oprócz
uzgodnionej ceny kupna, także kwoty opłaty za magazynowanie zgodnie z poprzednim zdaniem.
Sprzedający w takim przypadku nie ręczy za wady towaru, którym nie można zapobiec przy
dostępnym sposobie magazynowania (np. korozja itp.). Sprzedający ma również prawo w
przypadku opóźnienia kupującego z odebraniem zamówionego towaru zapewnić wedle
własnego uznania transport towaru na adres siedziby, ewent. miejsca prowadzenia działalności
kupującego na koszt kupującego, albo ma prawo odstąpić od umowy.

4. Kupujący, który jest osobą fizyczną, ma obowiązek przy osobistym odbiorze zamówionego
towaru przedłożyć w celu wykazania swojej tożsamości wpis do ewidencji działalności
gospodarczej (ewent. jego poświadczoną kopię), dowód osobisty (ewent. równorzędny
dokument tożsamości) oraz odebrać towar, który jest przedmiotem UK, ma obowiązek
potwierdzić na piśmie sprzedającemu, składając własnoręczny podpis na oryginale dokumentu
potwierdzającego realizację dostawy (dokument dostawy, list przewozowy itp.) z podaniem, że
chodzi o kupującego.

5. Osoba fizyczna lub prawna upoważniona przez kupującego do odbioru towaru dla kupującego,
ewent. ich upoważniony pracownik, ma obowiązek przy odbiorze towaru przedłożyć i
przekazać sprzedającemu pełnomocnictwo kupującego do osobistego odbioru towaru
określonego w UK oraz potwierdzić na piśmie odbiór towaru własnoręcznym podpisem na
oryginale dokumentu wykazującego spełnienie dostawy (dokument dostawy, list przewozowy
itp.) z podaniem, że chodzi o osobę upoważnioną przez kupującego do odbioru towaru.

6. Jeśli kupujący, ewent. upoważniona przez niego osoba, przy osobistym odbiorze towaru nie
spełni swojego obowiązku wynikającego z art. IV ust. 4 i 5 niniejszych OWH, sprzedający towar
w takim przypadku nie wyda towaru tej osobie i dalej postępuje odpowiedni, jak podano w art.
IV ust. 3 niniejszych OWH. Kupujący ma przy tym obowiązek pokryć sprzedającemu szkodę
powstałą w związku z naruszeniem podanych obowiązków.



7. Kupujący nabywa prawo własności do dostarczanego towaru zawsze dopiero po całkowitym
zapłaceniu ceny kupna za przeprowadzoną dostawę.

8. Kupujący ma obowiązek udzielić sprzedającemu potrzebnego współdziałania przy przekazaniu i
odbiorze towaru, zwłaszcza ma obowiązek oznaczyć pomieszczenia, do których towar ma być
dostarczony. W przeciwnym wypadku sprzedający nie odpowiada za opóźnienie z dostawą
towaru.

9. Kupujący ma ponadto obowiązek zapewnić odpowiednie środki techniczne i osoby potrzebne
do odbioru towaru w uzgodnionym miejscu. W przeciwnym wypadku sprzedający nie
odpowiada za opóźnienie z dostawą towaru.

V.Warunki płatności
1. Kupujący ma obowiązek zapłacić za towar cenę kupna. Wysokość ceny kupna jest uzgodniona

zgodnie z art. III OWH.
2. Sprzedający nabywa prawo do naliczenia ceny kupna z dniem spełnienia jego zobowiązania do

dostarczenia towaru (zob. post. art. IV ust. 2 i 3 OWH).
3. Sprzedający ma prawo fakturować kupującemu także cząstkowe dostawy towaru, jeśli

cząstkowe dostawy towaru zostały uzgodnione. Jeśli nie zostało uzgodnione inaczej, podstawą
do zapłaty ceny kupna jest faktura, która jest jednocześnie dokumentem podatkowym.

4. Kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedającemu karę umowną w wysokości 0,1% ceny kupna
za każdy dzień zwłoki, jeśli nie zapłaci sprzedającemu ceny kupna w terminie płatności
określonym w fakturze zgodnie z UK, ewent. niniejszymi OWH.

5. Postanowienie o karze umownej zawarte w niniejszej UK nie wpływa na prawo sprzedającego
do domagania się odszkodowania szkody w pełnej wysokości. Rozumie się przez to także tę
część roszczenia do odszkodowawczego, które jest pokrywane przez uzgodnioną karę umowną.

6. Jeśli strony nie uzgodnią inaczej, wszystkie faktury są płatne do 30 dni od dnia dostarczenia
towaru.

7. Cenę kupna uważa się za zapłaconą z dniem jej dopisania do konta sprzedającego. Jeśli
Sprzedający dostarczy Kupującemu większą ilość towaru niż zostało uzgodnione, cena kupna
jest zawarta także na nadmiarową ilość, chyba że kupujący bez zbędnej zwłoki odmówił jej
przyjęcia. Kupujący ma zawsze obowiązek zapłacić za taką ilość towaru, jaką faktycznie przyjął.

VI. Odpowiedzialność za szkody i odszkodowanie szkody
1. Odpowiedzialność za wady podlega odpowiednim postanowieniom kodeksu cywilnego (§ 2099

i nast.) tylko w przypadku, gdy strony umowy nie uzgodnią inaczej.
2. Ryzyko szkody na towarze przechodzi na kupującego w momencie, gdy odbierze towar od

sprzedającego lub jeśli sprzedający umożliwi mu dysponowanie towarem albo w momencie
przekazania towaru pierwszemu przewoźnikowi. Szkoda na towarze, która powstała po
przejściu jej ryzyka na kupującego, nie ma wpływu na obowiązek kupującego zapłacenia
sprzedającemu ceny kupna.

3. Kupujący ma obowiązek bezpośrednio po przejściu ryzyka szkody na towarze, osobiście lub za
pośrednictwem upoważnionej osoby obejrzeć dostarczony towar i przekonać się o jego
właściwościach i ilości pod kątem kompletności dostawy. W przypadku, gdy kupujący nie
poinformuje o wadzie towaru sprzedającego bez zbędnej zwłoki po tym, gdy mógł ją przy
oględzinach w odpowiednim czasie i przy dostatecznej trosce stwierdzić, prawo z tytułu
wadliwego świadczenia nie zostanie mu przyznane przez sąd. Prawo to nie zostanie
kupującemu przyznane nawet w przypadku, gdy wykaże, że towar nie miał tych wad w
momencie przejścia ryzyka szkody.

4. Reklamacja musi przy tym zawierać co najmniej:
- identyfikację wadliwej dostawy; jeśli reklamacja dotyczy tylko jednej lub kilku z

przeprowadzonych cząstkowych dostaw, reklamacja musi zawierać ponadto
identyfikacje tej częściowej dostawy, której dotyczy reklamacja, zwłaszcza oznaczenie



numeru potwierdzonego zamówienia, numery dokumentu dostawy itp.
- opis wady lub dokładne oznaczenie, jak wada się przejawia
- liczba wadliwych sztuk towaru, ewent. inne określenie ilości towaru obciążonego wadą.

5. Sprzedający odpowiada za wady, które zostały zgłoszone zgodnie z poprzednimi
postanowieniami niniejszego artykułu, czyli za wady, które istniały w momencie przejścia
ryzyka szkody na towarze. Sprzedający odpowiada za wady, które powstaną po tym czasie tylko
w przypadku, gdy te wady zostaną spowodowane przez sprzedającego wskutek naruszenia jego
obowiązków określonych w niniejszej umowie.

6. Wadę polegającą na ilości towaru, którą kupujący stwierdził zgodnie z poprzednim ustępem
niniejszego artykułu, ma prawo zgłosić (reklamować) u sprzedającego tylko w przypadku, gdy
faktyczna dostawa pod względem ilości dostarczonego towaru jest niezgodna z deklarowaną i
naliczoną ilością. W przypadku, gdy strony umowy nie uzgodnią inaczej, ewentualna różnica w
ilości dostarczonego towaru zostanie ustalona na podstawie fachowej oceny eksperta o
odpowiedniej specjalizacji. Osoba eksperta zostanie w tym celu wybrana za porozumieniem
obu stron umowy.

7. Towar ma wady zwłaszcza w przypadku, gdy nie ma uzgodnionych właściwości, ewentualnie
zwykłych właściwości charakterystycznych dla danego zastosowania. Za wadę towaru uważa
się także wady w dokumentach potrzebnych do używania towaru.

8. Kupujący w przypadku należycie i terminowo zgłoszonych wad ma prawo dochodzić roszczeń z
tytułu wad towaru zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów prawnych, zwłaszcza §
2106 i kolejn. kodeksu cywilnego. Wyboru między poszczególnymi roszczeniami z tytułu wad
towaru kupujący ma obowiązek dokonać już w terminowo wysłanym zgłoszeniu wady (art. VI
ust. 3). Jeśli nie dokona wyboru między poszczególnymi roszczeniami z tytułu wad towaru, ma
prawa jak w przypadku, gdy do wadliwego świadczenia doszło w wyniku nieznacznego
naruszenia umowy (prawo do usunięcia wady lub do odpowiedniej zniżki z ceny kupna). Już
zgłoszonego roszczenia kupujący nie może zmienić bez zgody sprzedającego.

9. Oprócz należycie i terminowo zgłoszonego roszczenia z tytułu wad kupujący ma prawo do
odszkodowania szkody w zakresie uzgodniony w następnym ustępie niniejszego artykułu.

10. Strony umowy porozumiały się, że w przypadku naruszenia przez sprzedającego obowiązku,
który wynika z niniejszej umowy i w wyniku czego została wyrządzona szkoda kupującemu,
sprzedający odpowiada za tę szkodę tylko do wysokości wartości dostarczonego towaru,
którego dostawa była związana z naruszeniem obowiązku. Zasada ta nie obowiązuje w
przypadku szkody wyrządzonej umyślnie lub przez poważne zaniedbanie.

11. Sprzedający ma prawo dochodzić odszkodowania każdej szkody, jaką poniesie w związku z
realizacją stosunku zobowiązaniowego uzgodnionego w UK, ewentualnie w związku z jej
przedwczesnym zakończeniem. Przez taką szkodę rozumie się faktyczną szkodę i to, co
poszkodowany utracił (utracony zysk). Taką szkodą w przypadku przedwczesnego zakończenia
umowy z przyczyn leżących po stronie kupującego jest w szczególności świadczenie, jakie
sprzedający musiał przekazać osobie trzeciej, w związku z produkcją i/lub dostawą
zamówionego towaru.

VII.Prawa i obowiązki stron umowy

1. Sprzedający i kupujący mają prawo odstąpić od UK w przypadku istotnego naruszenia niniejszej
UK przez drugą stronę umowy. Odstąpienie od umowy nie wpływa na prawa sprzedającego do
odszkodowania poniesionej w ten sposób szkody.

2. Przez istotne naruszenie UK przez kupującego rozumie się w szczególności:
- zaleganie z zapłatą choćby tylko części ceny kupna za dostarczony towar dłużej

niż 90 dni od terminu płatności,
- wielokrotne zalegania z zapłatą ceny kupna lub jej części,
- opóźnienie z odbiorem choćby tylko części dostarczonego towaru dłużej niż 30

dni od dnia, gdy kupującemu umożliwiono dysponowanie towarem,



- wielokrotnego spóźnienia się z odbiorem choćby tylko części dostarczonego
towaru,

- nieprzekazanie informacji mających negatywny wpływ na wypłacalność
kupującego, tzn. w szczególności poważne pogorszenie jego sytuacji
majątkowej, wstrzymanie płatności, wszczęcie postępowania upadłościowego
lub podobnego postępowania, wejście w stan likwidacji, niekorzystne zmiany
stosunków własnościowych i udziałowych itp.

3. Do istotnego naruszenia umowy przez sprzedającego dochodzi w przypadku, gdy z
uwzględnieniem obiektywnie stwierdzonej negatywnej sytuacji gospodarczej sprzedającego
można oczekiwać, ze towar nie zostanie dostarczony nawet w odpowiednim dodatkowym
terminie wyznaczonym przez kupującego.

4. Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie poinformować sprzedającego o:
a) zaprzestaniu istnienia kupującego bez likwidacji, z podaniem, na jaki podmiot przeszły

prawa i zobowiązania z tytułu UK, w tym podanie danych, za pomocą których kupujący jest
identyfikowany w UK, do 15 dni od dnia decyzji właściwego organu spółki o rozwiązaniu
spółki bez likwidacji

b) wszczęciu postępowania upadłościowego na majątku kupującego, ewentualnie
okolicznościach, na podstawie których można przewidywać wszczęcie postępowania
upadłościowego

c) zmianie konta bankowego, jak również innych danych, za pomocą których kupujący jest
identyfikowany w UK.

VIII.Siła wyższa

Za sytuacje siły wyższej są przez strony uważane takie niezwykłe okoliczności (np. legalny strajk,
katastrofa naturalna, zmiany ustaw itp.), uniemożliwiające tymczasowo lub także stale
pełnienie obowiązków określonych w UK, które nastąpią po wejściu w życie UK i których strony
umowy nie mogły przewidzieć ani im zapobiec. Strona, której zostaje niniejszym
uniemożliwione wypełnienie obowiązków, w przypadku wystąpienia takich okoliczności
poinformuje bezzwłocznie drugą stronę i przedłoży jej poświadczające to dokumenty, ewent.
informacje, że te okoliczności mają istotny wpływ na realizację obowiązków umownych. W
przypadku, gdy działanie siły wyższej trwa dłużej niż 90 dni, obie strony mają obowiązek podjąć
rozmowy o zmianie UK.

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze OWH obowiązują od ich wydania do wydania aktualizacji brzmienia OWH. Aktualne
brzmienie OWH jest dostępne na stronie internetowej sprzedającego, na adresie
www.daltek.cz. Każda aktualizacja jest oznaczona wersją jej wydania oraz miejscem i datą
wydania lub aktualizacji.

2. Niniejsze OWH mogą być zmienione przez sprzedającego. Kupujący przyjmuje do wiadomości i
akceptuje, że obowiązujące brzmienie OWH zostanie opublikowana na stronie internetowej
sprzedającego, a kupujący zostanie w odpowiednim czasie poinformowany o tej zmianie w
jeden ze sposobów podanych w art. II ust. 1 niniejszych OWH. Kupujący przyjmuje ponadto do
wiadomości, że może nie zaakceptować tej zmiany i wypowiedzieć UK z 10-dniowym terminem
wypowiedzenia. W przypadku, gdy bezzwłocznie tak nie uczyni, w momencie opublikowania
obowiązującego brzmienia OWH na stronie internetowej sprzedającego stają się one częścią UK.
OWH w obowiązującym brzmieniu, opublikowane zgodnie z poprzednimi postanowieniami
niniejszego artykułu, zastępują obecne brzmienie OWH, które są nierozłączną częścią UK
zawartej z kupującym.

3. Stosunki prawej między stronami UK podlegają prawu Republiki Czeskiej.

W Pradze dnia20.02.2014



Lubor Trtík własnoręcznie
prezes zarządu
DALTEK GROUP a.s.


