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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 
L&P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do umów, których stroną jest L&P spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Serbach, ul. Odrzańska 7; 67-200 

Głogów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 413613, 

legitymująca się nr NIP: 6930011254, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

§ 1 

DEFINICJE 

Poszczególne definicje mają w Ogólnych Warunkach Sprzedaży następujące znaczenie: 

1) Dokument Umowy – dokument obejmujący oświadczenia woli Stron, co do treści Umowy, 

2) Kupujący – druga strona umowy, 

3) Oferta – oświadczenie woli Sprzedawcy, zawierające propozycję zawarcia Umowy, kierowane 

do Kupującego, 

4) Sprzedawca – L&P spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 

w Serbach, 

5) Umowa – stosunek zobowiązaniowy, mocą którego Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć 

(wydać) Kupującemu towar lub towar wraz z usługą; Umowa może – w zależności od treści 

Oferty Sprzedawcy lub Dokumentu umowy – mieć charakter umowy sprzedaży, umowy o 

dzieło, dostawy bądź innej umowy podobnej. 

 

§ 2 

UMOWA 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do umów, w których Sprzedawca 

zobowiązuje się do świadczenia charakterystycznego.  

2. Umowa zostaje zawarta w jednym z trybów przewidzianych w Kodeksie cywilnym.  

W szczególności Umowa może zostać zawarta: 

a) w trybie ofertowym – poprzez przyjęcie Oferty Sprzedawcy, 

b) w trybie negocjacyjnym – poprzez uzgodnienie treści Umowy w Dokumencie Umowy.  

3. W przypadku, gdy Umowa zostaje zawarta w trybie ofertowym, przyjmuje się, że wszelkie 

oświadczenia inicjujące proces zawarcia Umowy ze strony Kupującego są zaproszeniem do 

składania ofert, a oświadczenie Sprzedawcy jest Ofertą. Przyjęcie Oferty Sprzedawcy może 

nastąpić w szczególności poprzez potwierdzenie oferty.  

4. Zaktualizowanie treści Oferty lub przesłanie nowej Oferty przez Sprzedawcę uważa się za 

nową Ofertę, a jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia przestają wiązać, chyba że zostaną 

wyraźnie potwierdzone przez Sprzedawcę w formie dokumentowej pod rygorem 

nieważności.  

5. Oferta może zawierać w szczególności: 

a) numer i datę Oferty, 

b) oferowany towar lub usługę, 

c) cenę lub wynagrodzenie, 
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d) termin związania Ofertą – przy tym, gdy Oferta nie zawiera takiego terminu, 

przestaje wiązać Sprzedawcę z upływem 7 dni od dnia oznaczonego jako data Oferty, 

a w jej braku – od dnia dostarczenia Oferty Kupującemu.  

6. Odstępstwa od Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają wyraźnego oświadczenia 

Sprzedawcy w formie dokumentowej pod rygorem nieważności – w szczególności w 

Dokumencie Umowy bądź w Ofercie.  

7. Treść Umowy regulują poniżej wskazane oświadczenia i dokumenty Stron, przy czym 

ewentualne sprzeczności między nimi będą rozstrzygane według następującej hierarchii 

dokumentów: 

a) Oferta Sprzedawcy oraz inne indywidualnie wynegocjowane uzgodnienia Stron, 

potwierdzone obustronnie w formie dokumentowej pod rygorem nieważności bądź 

treść odrębnego Dokumentu Umowy, 

b) niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, 

c) pozostała dokumentacja, wyraźnie włączona do Umowy poprzez obustronne 

potwierdzenie w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. 

8. Wzorce lub ogólne warunki Kupującego dla ich zastosowania wymagają wyraźnego 

zaakceptowania w formie dokumentowej pod rygorem nieważności przez Sprzedawcę;  

w przypadku takiej akceptacji wiążą one wyłącznie w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z 

niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.  

9. Osoba fizyczna, która działa przy zawarciu Umowy ze Sprzedawcą odpowiada za 

prawidłowość swojego umocowania do działania w imieniu Kupującego. W przypadku 

nieprawidłowości tego umocowania i niepotwierdzenia go przez Kupującego uważa się, że 

osoba ta zaciągnęła zobowiązanie wynikające z Umowy w imieniu własnym; nie wyłącza to 

roszczeń odszkodowawczych Sprzedawcy na zasadach ogólnych, w tym roszczeń z tytułu 

działania bez umocowania lub ponad jego zakres.  

 

§ 3 

WYKONANIE UMOWY PRZEZ SPRZEDAWCĘ 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania swojego zobowiązania ściśle określonego w 

Umowie.  

2. O ile do wykonania zobowiązania Sprzedawcy potrzebne jest współdziałanie Kupującego, 

jakiekolwiek terminy wykonania tego zobowiązania zostają zawieszone, a terminy końcowe 

będą odpowiednio przedłużone o odpowiedni czas, w jakim Sprzedawca – po wezwaniu 

Kupującego do współdziałania – oczekiwał na współdziałanie Kupującego. Terminy końcowe 

będą przedłużone o dłuższy czas, jeżeli jeśli opóźnienie Kupującego miało wpływ na ich 

wydłużenie terminu wykonania zobowiązania przez Sprzedawcę, w szczególności gdy 

powoduje ono przesunięcie wykonania zobowiązania Sprzedawcy na okres roku, w którym 

wykonanie zobowiązania jest utrudnione lub niemożliwe.  

3. O ile nic innego nie wynika z dokumentów Umowy wyżej wymienionych w hierarchii – 

wydanie przedmiotu Umowy nastąpi w siedzibie Sprzedawcy (tj. według schematu EXW 

Incoterms 2010). 

4. Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie wynika wyraźnie z Oferty, Sprzedawca ma prawo 

wyspecyfikować go później z własnej inicjatywy. Złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia, co 

do wyspecyfikowania terminu ma także prawo żądać Kupujący.  
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5. Świadczenie Sprzedawcy jest podzielne, nawet jeżeli nie wynika to wyraźnie z Umowy. W 

szczególności świadczenie Sprzedawcy jest podzielne, jeżeli Strony ustaliły harmonogram 

częściowego wydawania przedmiotu Umowy.  

6. Kupujący jest zobowiązany do pokwitowania wykonania Umowy przez Sprzedawcę, w tym do 

pokwitowania częściowego, w szczególności poprzez podpisanie dokumentów księgowych 

WZ i protokołów odbioru.  

 

§ 4 

PŁATNOŚCI 

1. Wszelkie ceny i inne wartości, ujęte w Umowie i jej elementach, w tym w szczególności w 

Ofercie lub Dokumencie Umowy są cenami netto (tj. bez podatków obrotowych, w 

szczególności bez podatku VAT).  

2. Jeśli cena jest wyrażona w walucie obcej, to płatność może nastąpić według wyboru 

Kupującego bądź w ustalonej w Umowie walucie, bądź w walucie polskiej według 

przeliczenia: w części ceny netto – po kursie sprzedaży dewiz BNP Paribas Bank Polska S.A. z 

dnia wskazanego jako dzień wystawienia faktury, a w części podatku VAT – według przepisów 

podatkowych.  

3. Kupujący jest zobowiązany do dokonania zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez 

Sprzedawcę w Umowie bądź na fakturze. W szczególności Kupujący nie ma prawa dokonania 

zapłaty na inny rachunek bankowy z powołaniem się, iż wskazany przez Sprzedawcę 

rachunek bankowy nie znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – w takim wypadku Kupujący 

ma obowiązek zapłaty na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy, z zachowaniem 

uprawnienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa; Kupujący nie ma także prawa zapłaty na inny rachunek bankowy Sprzedawcy, 

znajdujący się w tym wykazie.  

4. Jeżeli wydanie przedmiotu Umowy następuje na rzecz Kupującego częściami, Sprzedawca ma 

prawo żądania zapłaty za każdą z odrębnie wydanych części przedmiotu Umowy. Jeżeli 

Umowa nie zawiera wskazania wartości poszczególnych części przedmiotu Umowy, ich 

określenie nastąpi poprzez informację Sprzedawcy, opartą na stosunku rzeczywistej wartości 

materiałów i nakładu pracy niezbędnej na wykonanie danej części przedmiotu Umowy oraz 

zysku Sprzedawcy do całej wartości przedmiotu Umowy.  

5. O ile nic innego nie wynika z dokumentów Umowy wyżej wymienionych w hierarchii – 

warunki płatności będą następujące: 

a) niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedawca ma prawo oczekiwać zaliczki w 

wysokości do 30% wartości łącznej brutto przedmiotu Umowy; 

b) pozostała część płatności (w tym płatności częściowe) będzie następować przed 

wydaniem przedmiotu Umowy (w tym poszczególnych części) – z uwzględnieniem 

rozliczenia zaliczki.  

 

§ 5 

ZABEZPIECZENIA 

1. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z realizacją swoich zobowiązań, w tym w szczególności 

z wydaniem całości lub części przedmiotu Umowy, jeżeli Kupujący nie realizuje swoich 

zobowiązań, przede wszystkim jeżeli nie wywiązuje się z terminowych płatności, także co do 
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zaliczek i płatności częściowych, co do zabezpieczenia płatności, a także obowiązków 

zgłoszenia, o których mowa w § 7. 

2. Do czasu zapłaty całości ceny Sprzedawca zastrzega własność rzeczy sprzedanej co do 

przedmiotu Umowy.  

3. Sprzedawca ma prawo żądać zabezpieczenia płatności według swojego wyboru, w tym w 

szczególności poprzez: 

a) wystawienia weksla niezupełnego na zabezpieczenie roszczeń, 

b) udzielenia gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej poręczenia bankowego lub 

akredytywy bankowej – według zaakceptowanej wcześniej treści, 

c) udzielenia poręczenia przez zaakceptowany wcześniej podmiot trzeci, 

d) ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego.  

 

§ 6 

GWARANCJA  

1. O ile zostało to wskazane w Umowie poprzez zastrzeżenie terminu gwarancji w Ofercie lub w 

Dokumencie Umowy, Sprzedawca udziela gwarancji jakości na przedmiot Umowy, 

polegającej na zapewnieniu należytej jakości przedmiotu Umowy. W ramach gwarancji 

Sprzedawca będzie zobowiązany do usunięcia stwierdzonych wad w przedmiocie Umowy, 

zgłoszonych w terminie obowiązywania gwarancji. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem 

zachowania postanowień poniższych. 

2. Kupujący jest obowiązany zbadać przedmiot Umowy w chwili wydania. Gdyby zbadanie takie 

było niemożliwe w chwili wydania Kupujący jest zobowiązany zawiadomić o tym w chwili 

wydania Sprzedawcę i zbadać przedmiot umowy w terminie nieprzekraczającym 7 dni od 

chwili wydania. 

3. Wady, których wykrycie nie było możliwe podczas badania przedmiotu Umowy w chwili jego 

wydania, przy zachowaniu należytej, zawodowej staranności Kupującego, Kupujący 

zobowiązuje się zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie, nie później, niż w terminie 7 dni od dnia ich 

ujawnienia.  

4. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem nieingerowania w integralność i nienaruszalność 

przedmiotu Umowy.  

5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji oraz rękojmi jest ograniczona do wartości netto całości 

przedmiotu Umowy.  

6. Jakiekolwiek roszczenia z tytułu wadliwości przedmiotu umowy nie stanowią podstawy do 

wstrzymania się z wykonaniem zobowiązania Kupującego do zapłaty ceny.  

 

§ 7 

ZGŁOSZENIA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH I ROBOTACH BUDOWLANYCH 

1. W przypadku, gdy Umowa jest zawierana przez Kupującego w warunkach, które pozwalają 

kwalifikować Sprzedawcę jako podwykonawcę w rozumieniu art. 143b ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Kupujący jest zobowiązany do 

zapewnienia dochowania wszelkich ustawowych terminów zgłoszenia Sprzedawcy, jako 

podwykonawcy i przedstawienia Sprzedawcy dowodu zgłoszeń Zamawiającemu projektu 

umowy i jej zawarcia ze Sprzedawcą, jako podwykonawcą – niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia zaistnienia obowiązku zgłoszenia lub wezwania go przez Sprzedawcę 

do dokonania zgłoszenia. 
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2. W przypadku, gdy Umowa jest zawierana przez Kupującego w warunkach, które pozwalają 

kwalifikować Sprzedawcę jako podwykonawcę dostaw lub usług w rozumieniu art. 143b ust. 

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Kupujący jest 

zobowiązany do zapewnienia dochowania wszelkich ustawowych terminów zgłoszenia 

Sprzedawcy, jako podwykonawcy dostaw lub usług i przedstawienia Sprzedawcy dowodu 

zgłoszenia Zamawiającemu osoby Sprzedawcy, jako podwykonawcy – niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia obowiązku zgłoszenia lub wezwania go przez 

Sprzedawcę do dokonania zgłoszenia. 

3. W przypadku gdy Umowa jest zawierana przez Kupującego w warunkach, które pozwalają 

kwalifikować Sprzedawcę jako podwykonawcę w rozumieniu art. 6471 Kodeksu cywilnego – 

Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia dochowania wszelkich terminów zgłoszenia 

Sprzedawcy, jako podwykonawcy i przedstawienia Sprzedawcy dowodu zgłoszenia 

Inwestorowi osoby Sprzedawcy, jako podwykonawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 

7 dni od dnia zaistnienia obowiązku zgłoszenia lub wezwania go przez Sprzedawcę do 

dokonania zgłoszenia. 

4. Kupujący jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o wszelkich okolicznościach 

związanych z ww. zgłoszeniami, w tym w szczególności o sprzeciwach lub zastrzeżeniach 

zamawiających lub inwestorów – poprzez przesłanie kopii ich stanowiska.  

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy oraz nieujawniania i nieprzekazywania 

podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji o warunkach oferty i Umowy, jak również 

jakichkolwiek informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony (w 

szczególności informacji ekonomicznych, finansowych i handlowych) uzyskanych w trakcie 

lub w związku z realizacją Umowy. Obowiązek ten pozostaje w mocy także po zakończeniu 

obowiązywania Umowy, nie krócej niż przez okres 5 lat od daty wydania całości przedmiotu 

Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy doradców, pracowników, 

współpracowników Stron oraz innych podmiotów, którzy uczestniczą w wykonaniu Umowy i 

którzy zostaną zobowiązani do zachowania tych informacji w poufności, a także sytuacji, gdy 

ujawnienie tych informacji jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego.  

2. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.  

3. Wszelkie spory wynikające z Umowy, Strony poddają jurysdykcji Sądów polskich, a w jej 

ramach rozstrzygnięciu Sądu właściwego zer względu na siedzibę Sprzedawcy.  

4. Przelew roszczeń Kupującego, wynikających z Umowy wymaga zgody Sprzedawcy wyrażonej 

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy dokumentowej, pod rygorem 

nieważności.  

 

 

 

 

 


