
 

OGÓLNE  WARUNKI HANDLOWE   - CITUS sp. z o.o. 
 

§1. Zakres stosowania 

 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe regulują warunki zakupu i dostaw wyrobów - profili aluminiowych, lamp, 

systemów LED i innych, pomiędzy firmą Citus sp. z o.o., zwaną dalej Sprzedającym, a klientem zwanym dalej 

Kupującym, o ile nie dokonano innych ustaleń w formie pisemnej. 

2. Ogólne Warunki Handlowe stanowią integralną cześć potwierdzenia zamówienia i/lub umowy współpracy 

pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. 

3. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe są wiążące dla stron z chwilą akceptacji potwierdzenia zamówienia lub 

podpisania umowy współpracy. 

 

§2. Dostawy 

 

1. Sprzedający jest zobowiązany do potwierdzenia zamówienia w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty 

jego wpływu,  z podaniem terminu dostawy, cen i warunków finansowych. 

2. Warunki przedstawione w potwierdzeniu zamówienia są wiążące dla Kupującego i Sprzedającego. Brak 

pisemnej odpowiedzi Kupującego na otrzymane potwierdzenie zamówienia w ciągu 3 dni roboczych jest 

jednoznaczne z pełną akceptacją wszystkich warunków zawartych w tym potwierdzeniu. 

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadkach: kiedy Kupujący 

będzie posiadał przeterminowane zobowiązania za poprzednie dostawy, w przypadku kiedy wartość 

zamawianych wyrobów będzie powodowała przekroczenie przyznanego limitu kredytu kupieckiego lub w 

przypadku nieodebrania przez Kupującego wyrobów wyprodukowanych wg poprzedniego zamówienia. 

4. Sprzedający jest zobowiązany do przygotowania dostawy wyrobu w ilości i asortymencie zgodnym z 

potwierdzeniem zamówienia. 

5. Wyroby przygotowane do dostawy będą spakowane wg standardu CITUS sp. z o.o. Inny sposób pakowania 

musi być uzgodniony pomiędzy stronami, wyceniony i wyszczególniony na potwierdzeniu zamówienia. Koszty 

pakowania innego niż standardowe CITUS sp. z o.o., są doliczane do ceny sprzedaży wyrobu. 

6. Jeżeli strony nie dokonały innych ustaleń, Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionego wyrobu na 

własny koszt w ciągu 5 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Sprzedającego o gotowości wyrobu do 

odbioru. Sprzedający ma prawo wstrzymać wysyłkę wyrobu i niezwłocznie zawiadomić Kupującego w 

przypadku, gdy środek transportu nie spełnia określonych wymagań technicznych. 

 

§ 3. Ceny i warunki płatności 

 

1. Cena sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym ustalana jest w PLN lub walutach: EUR, GBP, USD. 

2. Ustalenie ceny sprzedaży i warunków płatności odbywa się na podstawie zawartej umowy lub oferty handlowej 

wg terminu jej obowiązywania. 

3. W przypadku ustalenia ceny w walutach: EUR, GBP lub USD faktura sprzedaży będzie wystawiana wg średniego 

kursu ogłoszonego przez NBP w dniu sprzedaży wyrobu. 

4. Do ceny sprzedaży będzie doliczany podatek VAT w obowiązującej wysokości. 

5. Uruchomienie produkcji następuje po uznaniu rachunku Sprzedającego w pełnej  wysokości w oparciu o 

zaakceptowaną ofertę handlową. 

6. Okres realizacji zamówienia liczy się od daty uznania rachunku Sprzedającego określonego w ofercie 

handlowej. 

7. Dopuszcza się również inne uzgodnienia dotyczące płatności oraz dostawy. 

8. Prawo własności sprzedawanych wyrobów pozostaje u Sprzedającego do czasu uiszczenia zapłaty. 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany prawa własności towaru w sytuacji braku zapłaty za dostarczone 

lub odebrane wyroby. 

9. W przypadku przeterminowanych płatności za poprzednie dostaw Sprzedający może obciążyć Kupującego 

kosztami działań osób trzecich upoważnionych do odzyskania odbioru przeterminowanych należności. 

 

§4. Nowe wdrożenia produkcji 

 

1. Przygotowanie wdrożenia produkcji następuje po otrzymaniu pisemnego zamówienia, zatwierdzonych rysunków 

oraz wpłacie przez Kupującego kwoty wskazanej w fakturze proforma. Niespełnienie przez Kupującego 

któregokolwiek z tych warunków powoduje zaniechanie realizacji nowego wdrożenia przez Sprzedającego. 

2. W przypadku produkcji wyrobów produkowanych wg dokumentacji Kupującego, Sprzedający nie odpowiada 

prawnie materialnie za naruszenie praw autorskich, projektowych i patentowych lub jakichkolwiek praw osób 

trzecich. W przypadku naruszenia wyżej wskazanych praw Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich 

wynikających z tego tytułu strat. 

3. Narzędzia wykorzystywane do produkcji wyrobów, w tym również nowych wdrożeń stanowią część 

oprzyrządowania linii produkcyjnej Sprzedającego i pozostają jego własnością natomiast rozwiązanie 

projektowe wyrobu pozostaje własnością Kupującego. 

4. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wykorzystywania jego rozwiązania projektowego wyrobu tylko i 

wyłącznie dla zamówień zleconych przez Kupującego. Realizacja zamówień dla innego podmiotu 

gospodarczego przy wykorzystaniu rozwiązania projektowego Kupującego może odbyć się jedynie za pisemną 

zgodą Kupującego na wykorzystanie ich na rzecz wskazanych (przez Kupującego) osób trzecich. 

 

 



 

§5. Reklamacje 

 

1. Podczas odbioru wyrobu od przewoźnika Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zbadać dostawę w celu 

ustalenia czy nie została uszkodzona w sposób widoczny w transporcie. W przypadku stwierdzenia takich 

uszkodzeń należy sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem przewoźnika i doręczyć do Sprzedającego w 

terminie 24 godzin od daty jej dostawy. Przekroczenie tego terminu upoważnia Sprzedającego do odrzucenia 

protokołu. 

2. Kupujący zobowiązany jest zbadać dostarczone wyroby i zgłosić ewentualne reklamacje jakościowe 

niezwłocznie po wykryciu wady, jednakże nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty dostawy i przed 

jakimkolwiek działaniem na wyrobie. Kupujący zobowiązany jest umożliwić Sprzedającemu zbadanie wyrobów, 

których dotyczy reklamacja oraz zachować oryginalne opakowanie w celu identyfikacji wyrobów oraz użycia 

go do transportu zwrotnego. W razie zniszczenia opakowań, Kupujący zapewni właściwe opakowanie towaru 

do transportu. 

3. Ewentualne reklamacje nie zwalniają Kupującego z obowiązku uiszczenia zapłaty za dostarczony lub odebrany 

towar. 

4. Sprzedający nie będzie zobowiązany do naprawienia innych szkód spowodowanych dostarczeniem wadliwego 

wyrobu.  O wyborze sposobu załatwienia reklamacji decyduje Sprzedający. 

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego magazynowania 

wyrobów przez Kupującego (np. w wyniku uszkodzeń, działania agresywnych czynników środowiskowych, 

zawilgocenia wyrobów itp.) oraz spowodowanych niewłaściwą instalacją lub montażem wyrobów. 

6. W przypadku, gdy reklamacja okaże się niezasadna, Kupujący pokryje wydatki Sprzedającego związane z 

podjętymi czynnościami reklamacyjnymi. W tym m.in. koszty przejazdów, noclegów, ekspertyz i wykonanych 

badań. 

7. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na piśmie pod rygorem nieważności. 

8. Usterka jednej sztuki towaru danej dostawy nie może być podstawą reklamacji całej dostawy. 

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za będące w zwyczaju branżowe odchylenia w  kolorach, gładkości, 

odcieniach, pasach termicznych, tolerancji wymiarowych określonych normami,  temperaturach barwowych 

oświetlenia. 

 

§6. Siła wyższa. 

 

1. Za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie dostawy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli jest 

ono następstwem zdarzeń nadzwyczajnych będących poza kontrolą i wpływem Sprzedającego, a w 

szczególności aktu władzy lub siły wyższej. 

2. Za siłę wyższą uważa się między innymi następujące zdarzenia: klęski żywiołowe, wojny, niepokoje społeczne. 

mobilizację, braki surowców, braki transportowe, strajki, nadzwyczajne wydarzenia ekonomiczne, lock-out. 

3. O zaistnieniu przeszkody wykonania dostawy Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego. W takim 

przypadku Sprzedający będzie upoważniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części bez żadnych 

zobowiązań odszkodowawczych wobec Kupującego. 

 

§ 7. Poufność. 

 

1. Kupujący zachowa ścisłą poufność informacji przekazanych w związku ze stronami handlowymi pomiędzy 

stronami i/lub w związku z ich rozpoczęciem. Poziom poufności takich informacji będzie taki sam, jak w 

przypadku jego własnych tajemnic handlowych. Nie można wykorzystywać informacji poufnych w sposób 

bezpośredni lub pośredni, w innych celach. 

2. Obowiązek zachowania poufności dotyczy wszystkich pracowników, kierownictwa i upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego bez względu na rodzaj i ramy prawne ich zatrudnienia i/lub upoważnienia. 

 

§ 8. Wycofanie lub zmiana zamówienia. 

 

1. Kupującemu przysługuje prawo zmiany lub odwołania zamówienia wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą 

Sprzedającego, wówczas Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 

odwołanego zamówienia, wartość już wyprodukowanego wyrobu oraz pokrycie koszty związane z 

uruchomieniem produkcji. 

2. Zapłata kary umownej nie pozbawia Sprzedającego prawa domagania się dalszego odszkodowania, jeśli kara 

nie pokrywa szkody Sprzedającego. 

3. Sprzedawcy przysługuje prawo uchylenia się od wykonania przyjętego zamówienia: wówczas Sprzedający 

zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% wartości odwołanego zamówienia. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe. 

 

1.  Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji dostawy będą rozstrzygane polubownie. W kwestiach, których 

nie uda się rozwiązać polubownie, spór  poddany zostanie rozstrzygnięciu Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej 

Izbie Gospodarczej w Katowicach, ul. Opolska 15. 


