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Ogólne warunki handlowe 

 
1. Ogólne warunki handlowe i ich obowiązywanie 

1.1. Przedmiotem niniejszych Ogólnych warunków handlowych 
spółki LUCIS s.r.o. (dalej tylko „warunki“ albo „OWH”) jest 

dostosowanie podstawowych warunków umów kupna i 
stosunków pomiędzy spółką LUCIS, s. r. o. jako 
sprzedającym i jej klientami (dalej tylko „kupujący”) w 

związku ze sprzedażą produktów, towaru i usług. 
1.2. Każda umowa kupna zawarta ze spółką LUCIS s.r.o. jako 

sprzedającym (dalej tylko „sprzedający”) z partnerem 

handlowym jako kupującym lub innym odbiorcą (dalej też 
tylko „kupujący”), będzie kierować się niniejszymi OWH, o 

ile nie zostanie wyraźnie i na piśmie uzgodnione inaczej. 
1.3. Poszczególne warunki zawierania pojedynczych umów 

kupnych, jak i niektóre zasadnicze warunki, za jakich 
będzie towar kupującemu sprzedawany, mogą być 
przedmiotem specjalnego uzgodnienia. Jeżeli takiego 
uzgodnienia nie będzie, decyduje brzmienie niniejszych 
warunków.  

1.4. W przypadku zaistnienia różnic pomiędzy 
postanowieniami pojedynczych dokumentów, które 
regulują stosunki między sprzedającym i kupującym, w 
zakresie, w jakim są sprzeczne, kolejność ich 
obowiązywania jest następująca: 
1. Jednorazowe warunki uzgodnione indywidualnie dla 
określonego przypadku handlowego, potwierdzone na 
piśmie przez obie strony w odpowiedniej dokumentacji 
handlowej (popyt, oferta, zamówienie, potwierdzenie 
zamówienia, faktura). 
2. Umowa kupna albo ramowa umowa kupna, jeżeli 
została taka zawarta pomiędzy sprzedającym i kupującym. 
3. Specjalne warunki handlowe, które są częścią umów 
kupnych albo ramowych umów kupnych pomiędzy 
sprzedającym i kupującym. 

 4. Niniejsze ogólne warunki handlowe. 
 

2.        Zawieranie umów kupnych 

2.1. Umowa kupna jest sporządzona wyłącznie w postaci 
pisemnej i przesyłana pocztą elektroniczną lub faksem.  

2.2. Jeżeli nie zostało wyraźnie i na piśmie inaczej uzgodnione 
pomiędzy sprzedającym i kupującym w dokumentacji 
według nr 1 niniejszych warunków, jakakolwiek część 
zamówienia kupującego, będąca w sprzeczności albo w 
jakikolwiek sposób niezgodna z niniejszymi warunkami, 
zostanie odrzucona i nie stanie się częścią żadnej umowy 
pomiędzy sprzedającym i kupującym. 

2.3. Zamówienie kupującego będzie zawierać przynajmniej 
następujące należności: 

 firmę handlową, siedzibę albo miejsce wykonywania 
działalności gospodarczej kupującego; 

 jego identyfikator (NIP, jeżeli jest rejestrowany jako 
płatnik VAT); 

 rodzaj towaru, który jest jednoznacznie wskazany 
przez  przedmiot zamówienia; 

 ilość wymaganych sztuk towaru; 

 w przypadku pisemnego zamówienia czytelny podpis 
uprawnionego zastępcy kupującego; 

2.4. Sprzedający potwierdzi zamówienie podając termin 
dostawy, ewentualnie ilość będącą do dyspozycji, 
pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej albo faksu. W 
przypadku, kiedy sprzedający nie może do 2 (dwóch) dni 
roboczych potwierdzić termin dostawy niektórych albo 

wszystkich pozycji zamówienia, potwierdzi kupującemu 
przynajmniej fakt przyjęcia zamówienia z przekazaniem 
przewidywanego terminu wysłania końcowego 
potwierdzenia zamówienia. 

2.5. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
ewentualne nie odebranie zamówienia kupującego lub 
jakiejkolwiek jego części. 

2.6. Jeżeli do 2 (dwóch) dni od przyjęcia potwierdzenia 
zamówienia, ewentualnie w terminie krótszym ze 
względu na przewidywany termin dostawy, kupujący nie  
wyrazi na piśmie za pomocą poczty elektronicznej lub 
faksu swego sprzeciwu z przewidywanymi terminami 
dostawy, ewentualnie w związku z innymi faktami, 
różniącymi się od jego zamówienia, potwierdzenie 
zamówienia staje się jedynym obowiązującym i 
końcowym dokumentem, stojącym ponad zamówieniem 
kupującego. Jakiekolwiek zmiany w taki sposób 
potwierdzonego zamówienia są możliwe tylko w 
wyjątkowych przypadkach i jedynie po poprzednio na 
piśmie udzielonej zgodzie sprzedającego, i to przez 
stornowanie wymienionej pozycji w pierwotnym 
zamówieniu  i przez sporządzenie nowego zamówienia. 

2.7. W przypadku, kiedy nie można dotrzymać 
przewidywanego terminu dostawy wymienionego w 
potwierdzeniu zamówienia, będzie o tym fakcie 
sprzedający informować kupującego nie później niż 1 
(jeden) dzień przed przewidywanym terminem dostawy z 
podaniem zastępczego terminu. 

2.8. W żadnym przypadku nie będzie sprzedający 
odpowiedzialny za stratę na zysku, stratę produkcyjną 
albo za inne specjalne, następne, przypadkowe albo 
karne szkody albo szkody jakiegokolwiek innego rodzaju 
z powodu nieprzestrzegania terminów dostawy, 
wymienionych w potwierdzeniu zamówienia. 

2.9. Techniczne podstawy, przekazane przez kupującego w 
ramach negocjacji umownej i dla potrzeb zawarcia 
umowy kupnej nie mogą być przez kupującego 
wykorzystane do innych celów. Na prośbę jest kupujący 
zobowiązany wszelkie podstawy oddać sprzedającemu. 
 

3. Prawa i obowiązki stron umownych, zastrzeżenie 
własności 

3.1. Sprzedający zobowiązuje się przekazać kupującemu 
towar i umożliwić kupującemu nabycie tytułu własności 
do tego towaru na kupującego i kupujący zobowiązuje 
się do odbioru towaru i zapłacenia za niego ceny kupnej. 

3.2. Sprzedający jest zobowiązany towar do kupującego 
przekazać, przekazać mu dokumenty, które są 
konieczne do oddania i odbioru i do użytkowania towaru 
i do umożliwienia kupującemu nabycia prawa własności 
do towaru. 

3.3. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty towaru ceny 
kupnej albo zaliczki w określonej wysokości i walucie i 
do odbioru dostarczonego towaru zgodnie z brzmieniem 
umowy. 

3.4. Prawo własności do produktów przechodzi na 
kupującego dopiero w momencie, kiedy zapłaci w pełnej 
wysokości cenę kupną sprzedającemu, jeżeli nie będzie 
wyraźnie i na piśmie z kupującym uzgodnione inaczej. 
W przypadku zwłoki z zapłatą ceny kupnej sprzedający 
ma prawo zakazać kupującemu użytkowanie przedmiotu 
dostawy albo zastosować swoje prawo do jego zwrotu. 



 

 

                                                                 

 
 
 
Do czasu przejścia prawa własności ze sprzedającego na 
kupującego nie jest kupujący uprawniony przelewać  
prawo własności do produktów na osoby trzecie. W 
przypadku naruszenia tego zastrzeżenia własności od 
strony kupującego, w którego następstwie by osoba 
trzecia w dobrej wierze nabyła prawo własności do  
produktów, sprzedającemu powstaje prawo do udzielenia 
kary umownej aż do wysokości ceny dostarczonych 
produktów, którą jest kupujący zobowiązany zapłacić w 
terminie wymaganym przez sprzedającego. Prawo 
sprzedającego do wynagrodzenia powiązanych szkód nie 
jest przez ten fakt naruszone. 

3.5. Następna sprzedaż produktów, zastrzeżonych prawem 
własności, stronie trzeciej jest możliwy tylko w warunkach, 
kiedy kupujący zastrzeże dla siebie prawo do ich 
własności minimalnie do czasu ich zapłacenia 
sprzedającemu. 

3.6. Do zastrzeżonych produktów nie można sporządzić prawa 
zastawu i nie można je przelewać formą zabezpieczenia. 

3.7. Zwrot dostarczonych produktów z powodu nie zapłacenia 
ich ceny nie zwalnia kupującego z obowiązku zapłaty za 
produkty, które nie zostały zwrócone, różnicy w wartości 
produktów, które nie zwrócono w jakości, w jakiej były 
dostarczone i do zapłacenia wszelkich przynależnych 
sprzedającemu odsetek ze zwłoki. 
 

4. Miejsce, sposób i czas przekazania towaru 

4.1. Warunkami dostawy są EXW, miejscem przekazania 
zamówionego towaru jest zakład sprzedającego, o ile nie 
zostało według art. 1 uzgodnione inaczej na piśmie.  

4.2. Do odbioru zamówionego towaru od sprzedającego jest 
uprawniony tylko kupujący osobiście albo osoba 
powierzona przez kupującego, ewent. pełnomocnik 
kupującego albo spedytor kupującego i osoba taka jest 
zobowiązana do pisemnego potwierdzenia odbioru 
towaru. Te osoby są zobowiązane sprzedającemu 
udowodnić swoją tożsamość (dowodem osobistym itp.) 
oraz także okazać uprawnienie do odbioru towaru 
(wypisem z rejestru handlowego, pełnomocnictwem, 
umową pisemną o spedycji, itp.). Jeżeli towar jest 
odbierany przez spedytora, jest kupujący zobowiązany 
wysłać sprzedającemu do 3 dni od odbioru towaru 
potwierdzoną kartę dostawy,  poświadczającą odbiór 
towaru przez kupującego. 

4.3. W przypadku, kiedy kupujący rozwiąże  regularne 
zamówienie, potwierdzone i uchwalone wg art. 1 przed 
dostawą towaru, sprzedający jest uprawniony do 
naliczenia kupującemu kosztów aż do wysokości 100% 
z ceny zamówionego towaru z uwzględnieniem 
konkretnego przypadku. Sprzedający zastrzega sobie 
prawo do niespełnienia ilości i terminów dostaw u 
zamówień, które przewyższają zdolności produkcyjne lub 
transportowe sprzedającego. Sprzedający jest 
zobowiązany o tym fakcie w odpowiednim terminie z góry 
poinformować kupującego. Jeżeli kupujący dostanie się do 
zwłoki z odbiorem towaru, sprzedający ma prawo 
zrezygnować od umowy kupnej (stornować zamówienie 
kupującego), lub przechować towar, z którym może dalej 
dysponować w sposób zależny od okoliczności. 
Sprzedający jest upoważniony do zatrzymania towaru aż 
do momentu, kiedy kupujący ureguluje  
celowo poniesione koszty związane z przechowaniem 
towaru. 
 

 
 
 

4.4. Sprzedający również ma prawo do odmowy zamówienia 
kupującego, który jest w zwłoce z uiszczeniem 
należności wobec sprzedającego albo którego 
postępowanie jest w sprzeczności z postanowieniami 
innych uzgodnień albo umów obowiązujących pomiędzy 
sprzedającym i kupującym. 
 

5. Cena kupna i warunki płatnicze  

5.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, 
płatniczych, dostawczych i innych warunków 
handlowych w przypadku zaistnienia nagłych zmian cen 
surowców, energii lub innych dostaw i innych kosztów i 
faktów, na które sprzedający nie ma wpływu ani nie 
może ich oddalić. Tak zmienione ceny albo warunki 
handlowe będą dotyczyć wszystkich produktów 
zamówionych wcześniej kupującym i potwierdzonych 
sprzedającym z natychmiastową ważnością po 
doręczeniu zawiadomienia kupującemu za pomocą 
poczty elektronicznej albo faksem. Kupującemu w takim 
przypadku przysługuje prawo z tak dotkniętych i 
dotychczas nie dostarczonych zamówień albo ich części 
zrezygnować. 

5.2. Cena kupna jest ustalona według cenniku 
sprzedającego, obowiązującego w czasie złożenia 
zamówienia towaru, o ile strony nie uzgodniły w 
konkretnym przypadku inaczej. Jako podstawę do 
zapłacenia ceny kupnej sprzedający wystawi fakturę z 
należnościami dokumentu podatkowego.  

5.3. Sprzedający wystawi fakturę w terminie do pięciu dni 
roboczych od dnia realizacji czynności opodatkowanej.  

5.4. Cena kupna jest płatna w dniu płatności faktury. Faktura 
jest płatna w terminie, określonym przez sprzedającego 
na fakturze. Częścią ceny kupnej jest podatek z wartości 
dodanej. Jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej, w cenie 
kupnej nie są wliczone koszty transportu towaru, 
poniesione przez kupującego, opłaty pocztowe, cena 
opakowań transportowych, pakowanie, opłaty za 
likwidację lub inne opłaty. Wszystkie takie koszty są 
fakturowane osobno i płaci je kupujący.  

5.5. W przypadku, kiedy zostanie uzgodnione częściowa 
zapłata ceny kupnej z góry, płatność zaliczkowa będzie 
przeprowadzona na podstawie wystawionej faktury 
zaliczkowej nakazem przelewu albo w gotówce przed 
terminem wprowadzenia zamówienia do produkcji, a to 
zgodnie z terminem płatności faktury proforma.  

5.6. Za moment zapłaty ceny kupnej jest uważany termin 
wpisania odpowiedniej kwoty na koncie sprzedającego 
albo zapłata odpowiedniej kwoty w gotówce w siedzibie 
albo w zakładzie sprzedającego. 
 

6. Naruszenie obowiązków umownych i jego 
następstwa 

6.1. W przypadku zwłoki kupującego w zapłaceniu ceny 
kupnej albo jej zaliczki strony uzgodniły, że wysokość 
odsetek ze zwłoki, które jest kupujący zobowiązany 
zapłacić, czyni 0,05 % z dłużnej kwoty za każdy dzień 
zwłoki. Zapłacenie odsetek ze zwłoki nie ma wpływu na 
prawo sprzedającego domagać się wynagrodzenia 
szkody, powstałej przez nie zapłacenie ceny kupnej, 
storno opłaty lub kary umownej. 

6.2. W przypadku zwłoki kupującego z zapłatą ceny kupnej 
albo jej zaliczki sprzedający ma prawo do wstrzymania 
dostawy następnego towaru, i to nawet w przypadku 
wcześniej potwierdzonych zamówień. Sprzedający w  



 

 

                                                                 

 
 
takim  przypadku nie znajduje się w zwłoce z dostawą 
zatrzymanego towaru. O czas zwłoki kupującego z  

6.3. zapłatą ceny kupnej albo jej zaliczki będzie przedłużony 
termin dostawy zatrzymanego towaru. W przypadku zwłoki 
kupującego przy odbiorze towaru jest kupujący  
zobowiązany do wynagrodzenia szkody sprzedającemu, 
jaka mu z tego powodu powstała. 

6.4. Kupujący nie ma prawa zatrzymać części albo całej ceny 
kupnej z powodów jakichkolwiek reklamacji towaru albo z 
powodu jakichkolwiek roszczeń wobec sprzedającego. W 
przypadku, kiedy kupujący działa w sprzeczności z  
wyżej wymienionym, kupującemu powstaje zwłoka z 
uiszczeniem ceny kupnej. 
 

7. Warunki dostawy, przejście odpowiedzialności za 
towar 

7.1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar w 
uzgodnionym terminie. Termin można uzgodnić jako stały, 
czyli w pewnym dniu albo jako terminowy, czyli do 
pewnego czasu (na przykład do końca miesiąca, do 14-tu 
dni od zawarcia umowy  itp.). Sprzedający jest uprawniony 
dostarczyć towar przed uzgodnionym terminem albo w 
częściach, jest jednak zobowiązany poinformować o tym 
fakcie w odpowiednim terminie z góry kupującego. 

7.2. Momentem przekazania towaru kupującemu jest chwila 
odbioru towaru do transportu pierwszemu spedytorowi 
albo w dniu, kiedy kupujący odebrał towar w zakładzie 
sprzedającego albo odbiór towaru przez kupującego w 
przypadku warunku dostawy, którego częścią jest 
transport do klienta, kiedy sprzedający ponosi wszelkie 
koszty i ryzyka związane z całą drogą transportu towaru. 
Dokumentem świadczącym o dostawie towaru jest karta 
dostawy albo inny dokument (na przykład umowa o 
transporcie, faktura) świadcząca o tym, że towar został 
przekazany kupującemu albo spedytorowi. Karta dostawy 
musi posiadać następujące należności: oznaczenie stron 
umownych, oznaczenie towaru (ilość i rodzaj), data 
przekazania towaru (tj. odbiór towaru kupującym albo 
spedytorem), podpis kupującego albo spedytora. 

7.3. Odsyłając do art. 4.1. niniejszych OWH przejście ryzyka 
powstania przypadkowego zniszczenia i szkody na 
towarze przechodzi ze sprzedającego na kupującego i 
kieruje się odpowiednimi warunkami Incoterms, ważnymi 
w momencie zawarcia umowy kupnej. 

7.4. W przypadku, jeżeli dostawa towaru przebiega przez 
przekazanie towaru spedytorowi, jest sprzedający 
zobowiązany oznaczyć towar jako wysyłkę towaru 
adresowaną do kupującego. Za odpowiednie opakowanie 
do uzgodnionego sposobu transportu niesie 
odpowiedzialność sprzedający.  

 
8.    Zmiany produktów 

8.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmienić lub 
dostosować według własnego namysłu specyfikację 
techniczną produktów albo zmienić ich asortyment w 
przypadku ściągnięcia z produkcji, zmiany istniejących 
albo dopełnienia nowych produktów, i to przy założeniu, 
że takie zmiany nie będą w zasadniczy sposób wywierać 
wpływ na cechy użytkowe, rozmiary lub żywotność takich 
produktów.  
 

9.      Warunki gwarancji i odpowiedzialność za wady 

9.1. Sprzedający udziela kupującemu gwarancję na jakość 
towaru przez na okres 24 miesięcy. Okres gwarancji 
zaczyna się w momencie przekazania towaru do  

 
 

9.2. kupującego w myśl art. 7.2. Sprzedający prze okres 
gwarancji zapewnia taki poziom techniczny, jakość i 
niezawodność funkcji towaru, jakie będą odpowiadać 
obowiązującym przepisom prawnym Republiki Czeskiej. 
Gwarancja nie odnosi się do wad, które były 
spowodowane przez zwykłe zużycie, szybkie zużycie 
spowodowane przez specjalne warunki fizykalne, 
chemiczne albo elektrotechniczne, wadliwą lub 
niefachową obsługę, konserwację lub naprawę, przez 
nieproporcjonalne wymagania, nieodpowiednie 
otoczenie robocze, nie fachowo wykonane zmiany, nie 
przestrzeganie instrukcji do magazynowania, montażu i 
użytkowania, itp. Gwarancja na materiał konsumpcyjny, 
jak na przykład źródła światła, bezpieczniki, 
akumulatory, urządzenia elektroniczne itp. jest związana 
z okresem eksploatacji danego produktu. 

9.3. Kupujący ma prawo do reklamacji widocznych wad 
wtedy, kiedy będą one stwierdzone najpóźniej podczas 
przeglądu towaru, który kupujący jest zobowiązany 
wykonać podczas odbioru towaru. Pozostałe wady, tj. 
wady skryte i wady, które powstały po dostawie towaru 
do kupującego, jest kupujący uprawniony reklamować 
do końca okresu gwarancji. 

9.4. Kupujący ma prawo do reklamacji wad towaru w okresie 
gwarancji tylko wtedy, kiedy udokumentuje, że wady nie 
spowodowano w wyniku nieprawidłowej manipulacji z 
towarem i że nie były spowodowane okolicznościami 
zewnętrznymi, które nie był sprzedający zobowiązany 
przewidywać.  

9.5. Reklamacja jest zastosowana w terminie, jeżeli jest w 
postaci pisemnej i zawiera dokładną specyfikację wady i 
roszczeń wynikających z odpowiedzialności za wady i 
jest doręczona do sprzedającego najpóźniej w ostatnim 
dniu okresu gwarancji, i to przede wszystkim za 
pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronach 
internetowych sprzedającego albo pocztą elektroniczną 
albo faksem albo pocztą. 

9.6. W przypadku regularnie i w terminie zastosowanej 
reklamacji może kupujący wymagać tylko dostawę 
brakującego towaru albo naprawę wad, które można 
naprawić, albo wymianę części wadliwych, ewentualnie 
wymianę towaru z wadami, które nie można naprawić 
lub zniżkę z ceny kupnej. W przypadku wady, którą nie 
można naprawić, kupującemu przysługuje prawo 
zrezygnowania od umowy kupnej i to w całym zakresie 
zamówienia wadliwej dostawy. Decyzja o sposobie 
naprawy jest w pełni w zakresie sprzedającego zależnie 
od warunków technicznych, logistycznych i innych. 

9.7. Sprzedający nie jest wobec kupującego odpowiedzialny 
za następną szkodę powstałą w wyniku wady towaru. 
Zastosowanie postanowienia § 436 art. 4 i § 440 
kodeksu handlowego jest przez uzgodnienie stron 
wykluczone. Sprzedający nie będzie odpowiedzialny za 
stratę na zysku, za stratę produkcyjną albo za specjalne, 
następne, przypadkowe albo karne szkody albo szkody 
innego rodzaju, założone na reklamacji albo w inny 
sposób związane z produktami dostarczonymi przez 
sprzedającego zgodnie z brzmieniem niniejszych 
warunków albo według pojedynczych przypadków 
handlowych, kierujących się tymi warunkami. 

 
10.     Działanie siły wyższej 

10.1. Sprzedający nie będzie odpowiedzialny za częściowe 
albo zupełne nie pełnienie swoich obowiązków według 
niniejszych warunków, zwłaszcza za zwłokę,  



 

 

                                                                 

 
 
zatrzymanie albo zniesienie zamówień kupującego, 
chociaż one były wcześniej potwierdzone, w przypadkach 
będących poza kontrolą sprzedającego, zwłaszcza, 
jednak nie wyłącznie, podczas działania siły wyższej, 
wojny, powstania, niepokojów, embarga, ingerencji 
organów wojskowych lub cywilnych; dalej podczas zmian 
odnoszących się do przepisów administracyjnych, 
higienicznych i zdrowotnych ustaw albo regulacji; podczas 
strajku, przerwy roboczej lub innej w produkcji; podczas 
problemów komunikacyjnych; podczas pożarów, powodzi i 
innych zdarzeń żywiołowych. 

10.2. Kupujący w takich przypadkach nie ma prawa do 
wynagrodzenia jakichkolwiek szkód, kar albo do 
jakichkolwiek innych odszkodowań, bezpośrednich lub 
pośrednich. 

10.3. Podobne przypadki uprawniają kupującego do nie 
odbierania zamówionych, lub już wyprodukowanych 
wyrobów, aczkolwiek nic z tego nie uprawnia  kupującego 
do nie wypełniania jego obowiązków z tytułu już wcześniej 
dostarczonych produktów, zwłaszcza zapłacenia za nie 
ceny kupnej w pełnej wysokości i w uzgodnionych 
terminach. 

10.4. W przypadku, jeżeli nie jest możliwe pełnienie 
obowiązków z takich powodów,  sprzedający i kupujący są 
zobowiązani  
poinformować bezzwłocznie o takim fakcie drugą stronę, 
tak samo jak i o pominięciu skutków takich zdarzeń. 

 
11.     Postanowienia końcowe 

11.1. Przez zawarcie umowy kupnej kupujący oświadcza, że 
jest z tymi warunkami handlowymi zapoznany i zgadza się 
z tym, że warunki handlowe stają się niepodzielną częścią 
umowy kupnej. Kupujący bierze do świadomości, że 
warunki handlowe są według postanowienia § 1751 
Kodeksu cywilnego obowiązujące w celu uregulowania 
stosunków między sprzedającym i kupującym według 
umowy kupnej, jeżeli ta umowa nie zawiera odmienne 
uzgodnienia. 

11.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany albo 
dopełnienia warunków handlowych, zwłaszcza podczas 
zmiany powiązanych norm prawnych albo podczas 
zmiany sposobu handlowania. O zmianach, dopełnieniach 
i ich skuteczności sprzedający zawiadomi w odpowiedni 
sposób. 

11.3. Wszelkie stosunki prawne pomiędzy sprzedającym i 
kupującym podlegają prawodawstwu czeskiemu. 

11.4. Stosunki prawne sprzedającego i kupującego wyraźnie 
nieokreślone w umowie kupnej będą podlegać 
odpowiednim przepisom kodeksu cywilnego i 
powiązanych przepisów prawnych. 

11.5. W przypadku, że umowa pomiędzy stronami umownymi 
zostanie zawarta w większej ilości wersji językowych, 
wersja czeska umowy będzie wersją decydującą w 
przypadku rozwiązywania ewentualnych sprzeczności 
pomiędzy pojedynczymi wersjami.  

11.6. Sprzedający i  kupujący zobowiązują się do zachowania 
ścisłej poufności o wszelkich faktach i informacjach, które 
będą im w związku u zawarciem umowy kupnej 
udostępnione, przy czym informacje te nie będą miały 
charakter publicznie dostępnych informacji. Obowiązek 
ten trwa i po ukończeniu ważności niniejszej umowy. 
Sprzedający i kupujący wzajemnie zobowiązują się do nie 
udzielenia osobom trzecim żadnych informacji 
dotyczących drugiego uczestnika stosunku umownego, 
które były im udostępnione w związku z realizacją umowy 

kupnej. Sprzedający i kupujący zobowiązują się do 
zachowywania tajemnicy handlowej zgodnie z § 504 
Kodeksu cywilnego.  

11.7. Kupujący zobowiązuje się do bezzwłocznego 
poinformowania  sprzedającego o zaistnieniu 
jakichkolwiek zmian, dotyczących jego uprawnienia do 
działalności gospodarczej, obowiązków podatkowych 
(zwłaszcza zmiany NIP i administratora podatku), jego 
ważnego rachunku bankowego i kontaktu bankowego 
oraz o powstaniu niezdolności płatniczej. W przypadku 
powstania niezdolności płatniczej obowiązki 
sprzedającego wobec kupującego z umowy kupnej stają 
się płatnymi w dniu, kiedy sprzedający się o 
niezdolności płatniczej dowiedział. Sprzedający jest 
uprawniony w takim przypadku wymagać 
natychmiastowy zwrot dotychczas niezapłaconego 
towaru. 

11.8. Sprzedający oraz Kupujący wyraźnie uzgodnili, że 
wszelkie spory majątkowe, które powstały by w 
przyszłości na podstawie wszystkich stosunków 
umownych oraz uzgodnień pomiędzy nimi lub z 
wszystkich jednostronnych czynności prawnych jednego 
z Uczestników realizowanych wobec Uczestnikowi 
drugiemu (dalej jedynie stosunki prawne), niech by 
powstały lub zostały spowodowane przed podpisaniem, 
podczas podpisywania albo po podpisaniu Umowy 
kupna, jak też spory, które powstaną w związku z tymi 
stosunkami prawnymi, łącznie z kwestiami dotyczącymi 
ich płatności, interpretacji, realizacji bądź zakończenia, 
kwestiami praw z tych stosunków prawnych w sposób 
bezpośredni wynikających, kwestiami ważności prawnej 
tych stosunków prawnych, jak też i praw z tymi prawami 
powiązanymi, i to nawet w wypadku, że omawiane 
stosunki prawne nie będą obowiązywały, zostaną 
unieważnione albo dojdzie do odstąpienia od nich (dalej 
jedynie spory), zostaną rozwiązane w postępowaniu 
arbitrażowym z wykluczeniem pełnomocnictwa sądów 
powszechnych, jak zostało to umożliwione przez ustawę 
Nr 216/1994 Dz. o postępowaniu arbitrażowym oraz 
wykonywaniu orzeczeń arbitrażowych, w brzmieniu 
obowiązującym. Sprzedający oraz Kupujący uzgodnili, 
że spór rozstrzygnie arbiter (arbitrowie) wyznaczony 
wyłącznie przez Stowarzyszenie arbitrów Sp. z o.o. 
(Společnost rozhodců s.r.o.), REGON 26816113 na 
podstawie listy arbitrów, prowadzonej przez 
Stowarzyszenie arbitrów Sp. z o.o. Zgodnie 
z ustaleniami § 19 ust. 1 ustawy Nr 216/1994 Dz., 
Strony umowy uzgodniły, że zasady proceduralne 
postępowania arbitrażowego, przeprowadzanie 
dowodów, forma rozstrzygania oraz koszty 
postępowania arbitrażowego są regulowane przez 
Regulamin dotyczący postępowania arbitrażowego, 
wydany przez Stowarzyszenie arbitrów Sp. z o.o. Strony 
umowy wyraźnie upoważniają arbitra do rozstrzygnięcia 
sporu zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Poza tym 
Strony umowy uzgodniły, zgodnie z ustaleniami § 19 
ust. 1 ustawy Nr 216/1994 Dz., że dostarczanie w 
ramach stosunku umownego oraz w ramach 
postępowania arbitrażowego realizowane będzie pod 
adresy siedzib Stron, jak zostały one podane w 
nagłówku tej Umowy. W razie zmiany adresu siedziby 
Uczestnicy zobowiązani są zmianę tą w sposób 
weryfikowalny oznajmić pisemnie drugiej Stronie 
umowy. W przypadku, że adresat dokumentu nie był 
dostępny, dokument zostanie przechowany przez 
jednostkę dokonującą dostarczenia, a adresat zostanie 
w sposób odpowiedni wezwany, by dokument odebrał. 



 

 

                                                                 

 
 

Jeżeli adresat dokumentu nie odbierze w okresie 
dziesięciu dni od przechowania, ostatni dzień tego okresu 
uważany zostanie za dzień dostarczenia, mimo że adresat 
o przechowaniu się nie dowie. Jeżeli dokument nie 
zostanie przechowany przez jednostkę dokonującą 
dostarczenia, za dzień dostarczenia uważany będzie 
dzień następujący po dniu, kiedy przesyłka zostanie 
zwrócona nadawcy (Stronie umowy albo arbitrowi), i to 
nawet w wypadku, że adresat o dostarczeniu się nie 
dowiedział. Z Regulaminem dotyczącym postępowania 
arbitrażowego wydanego przez Stowarzyszenie arbitrów 
Sp. z o.o. (również na www.spolecnost-rozhodcu.cz) 
Strony umowy zostały zaznajomione, co w sposób 
wyraźny oświadczają przez złożenie swego podpisu na tej 
umowie. 

11.9. Niniejsze ogólne warunki handlowe są na bieżąco 
aktualizowane. Obowiązujące i aktualnie ważne ogólne 
warunki handlowe są dostępne na stronach internetowych 
sprzedającego, są wysyłane wspólnie z dokumentacją 
handlową albo umową, ewentualnie są wysyłane na 
prośbę. 
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