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Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów dla firmy 3A COMPOSITES MOBILITY S.A. 
(zwanej dalej Zamawiającym)  

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży wiążą Sprzedawców w pełnym zakresie, chyba że strony w sposób wyraźny 
wyłączą stosowanie niektórych ich postanowień na piśmie.  

2. W przypadku Zamówienia złożonego Sprzedawcy, który pozostaje z Zamawiającym w stałych stosunkach 
gospodarczych, brak odpowiedzi Sprzedawcy na Zamówienie w terminie 3 dni roboczych oznacza przyjęcie 
oferty Zamawiającego na warunkach określonych w Zamówieniu. Stałe stosunki gospodarcze oznaczają bądź 
trwanie realizacji innego zamówienia jednej ze stron bądź powtarzalność kontaktów handlowych Stron polegającą 
co najmniej dwukrotnym wykonywaniu przez jedną ze stron zamówienia drugiej strony w okresie 12 miesięcy 
kalendarzowych, poprzedzających złożenie Zamówienia.  

3. Sprzedawca nie pozostający z Zamawiającym w stałych stosunkach gospodarczych zobowiązanych jest 
potwierdzić przyjęcie Zamówienia w formie pisemnej (Potwierdzenie Zamówienia), w terminie 5 dni roboczych  
o ile nie zostało to uzgodnione pomiędzy Stronami inaczej. Po upływie powyższego terminu Zamówienie 
przestaje wiązać Zamawiającego.  

4. W przypadku gdy Potwierdzenie Zamówienia w jakimkolwiek zakresie zawierać będzie warunki niezgodne  
z warunkami Zamówienia, Zamawiający ma prawo, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania Potwierdzenia 
Zamówienia, oświadczyć czy akceptuje wykonanie Zamówienia na warunkach zmienionych przez Sprzedawcę. 
Oświadczenie Zamawiającego przesłane może być Sprzedawcy faksem/mailem lub drogą telefoniczną.  

5. W przypadku rozbieżności danych między Zamówieniem złożonym przez Zamawiającego a fakturą Sprzedawcy 
za uzgodnione uznawane są dane z Zamówienia.  

6. Dostawca gwarantuje, że posiada odpowiednio wykwalifikowany personel, zdolny zapewnić wymaganą jakość  
i zgodność z określonymi wymaganiami Zleceniodawcy.  

7. Dostawy Towaru przyjmowane są w siedzibie Zamawiającego w godzinach otwarcia magazynu, tj. 7.00-15.00. 
Dopuszcza się możliwość przyjęcia dostawy poza godzinami otwarcia magazynów pod warunkiem, że zostanie to 
wcześniej uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i Sprzedawcą. W przypadku innego miejsca dostawy niż siedziba 
Zleceniodawcy zostanie to wyszczególnione na Zamówieniu  

8. W przypadku zmiany harmonogramu dostaw przez Sprzedawcę jest on komunikowany Zamawiającemu.  
9. Kontrola ilościowa dostarczonego Towaru oraz jego stanu po transporcie odbywa się niezwłocznie po jego 

dostarczeniu do magazynu Zleceniodawcy, poprzez porównanie zgodności dostawy z dokumentami dostawy  
i Zamówieniem oraz poprzez oględziny zewnętrznego stanu Towaru.  

10. W przypadku gdy dostawa nie będzie zgodna pod względem ilościowym lub jakościowym z warunkami 
Zamówienia, Zleceniodawca poinformuje o tym Sprzedawcę faksem/mailem lub drogą telefoniczną. Tym samym 
Zleceniodawca ma prawo nie przyjęcia dostawy. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od 
daty zgłoszenia niezgodności przez Zleceniodawcę dostarczyć na własny koszt brakujące części dostawy lub 
wymienić wadliwy Towar na nowy wolny od wad  

11. Sprzedawca gwarantuje, że parametry techniczne i wydajnościowe Towaru zgodne są z wymaganiami 
Zleceniodawcy określonymi w Zamówieniu (poparte dostarczonymi atestami, certyfikatami, itp. Gdzie ma to 
zastosowanie) oraz że w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi, Towar wolny będzie od wad, które 
uniemożliwiałyby jego prawidłową i bezawaryjną eksploatację.  

12. Sprzedawca powiadomi organizację w przypadku wystąpienia wyrobu niezgodnego z wymaganiami oraz uzgodni 
zasady dotyczące zgody na dostawę takich wyrobów.  

13. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazywania wymogów Zlecającego swoim dostawcom.  
14. Sprzedawca zobowiązuje się do powiadomienia Zleceniodawcy o planowanych i / lub dokonanych zmianach w 

dostarczanym wyrobie/ procesie.  
15. Sprzedawca ponosi pełna odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową, za skutki i następstwa wad Towaru, 

ujawnione lub powstałe w okresie gwarancji lub rękojmi z powodu niewłaściwej Jakości dostarczonego Towaru.  
16. W przypadku gdy w okresie gwarancji lub rękojmi wystąpi wada Towaru, Dostawca zobowiązany jest sporządzić 

raport dotyczący powstałej wady Towaru ze wskazaniem przyczyny jej wystąpienia oraz sposobu usunięcia 
najpóźniej w terminie 2 tygodni od otrzymania Informacji i jej wykryciu  

17. W przypadku gdy Sprzedawca nie usunie wady zgłoszonej w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie, 
Zleceniodawca ma prawo usunąć wadę samodzielnie lub zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt 
Sprzedawcy, bez utraty uprawień wynikających z gwarancji lub rękojmi.  

18. Zleceniodawca informuje, że większość zamówień składa w celu realizacji zamówień publicznych, których 
nienależyte wykonanie sankcjonowane jest karami liczonymi od wartości produktów, w których montowane mogą 
być towary objęte Zamówieniem  

19. Udostępnianie przez Sprzedawcę informacji związanych z Zamówieniem osobom trzecim wymaga pisemnej 
zgody Zleceniodawcy.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
20. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dostępu do wszystkich uzgodnień związanych z zamówieniem oraz do 

wszystkich zapisów związanych z realizacją. Prawo dostępu dotyczy również Klientów Zleceniodawcy oraz 
zewnętrznych organów kontrolujących.  

21. Wszelkie spory związane z zamówieniem rozstrzyga sąd właściwy dla Zamawiającego.  
22. Sprzedawca zapewnia, że w przypadku realizacji procesów specjalnych posiada wykwalifikowany  

i uprawniony personel zdolny do realizacji zamówienia.  

 


