
ZAŁĄCZNIK nr 2

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 
I DOSTAWY (OWSiD)

     Ogólne warunki sprzedaży i dostawy INTER PAK 
Joanna  Łazarska-Balcerzak,  Zagacie  79  kod 
pocztowy:  32-070  Czernichów,  NIP  679-222-
84-71,  REGON:  351622333, dalej 
„Sprzedający” na podstawie przepisu art. 384 
k.c.,  stanowią  integralną  część  Umów 
sprzedaży  zawieranych  z  INTER  PAK  Joanna 
Łazarska-Balcerzak.

I. DEFINICJE

1. Określenia:  „OWSiD”,  „Warunki”,  „niniejsze 
Warunki” „niniejszym”, „poniżej”, „powyżej” 
oraz  inne  użyte  w  podobnym  kontekście 
oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży 
i Dostawy.

2. Określenie  „towar  handlowy”  oznacza  pudła 
klapowe i fasonowe z tektury 3- warstwowej i 
5-warstwowej,  szare  lub  jednostronnie  białe 
oraz  wyposażenie  do  kartonów  będące 
przedmiotem  sprzedaży  wykonywanej  przez 
Sprzedającego,  jak  również  inne  towary 
znajdujące  się  w  ogólnie  dostępnej  ofercie 
handlowej  INTER  PAK  Joanna  Łazarska-
Balcerzak  bądź  w  ofercie  przygotowanej  na 
potrzeby  relacji  handlowych  z  konkretnym 
Kupującym.

3. Określenie  „Umowa”  oznacza  umowę 
sprzedaży  towarów  handlowych  zawartą  ze 
Sprzedającym, niezależnie od przyjętej przez 
Strony formy. Umowa może być zawarta bądź 
to  w  drodze  akceptacji  przez  Kupującego 
złożonej przez Sprzedającego oferty, bądź tez 
w  drodze  przyjęcia  przez  Sprzedającego 
zamówienia złożonego przez Kupującego.

4. Określenie  „Zamówienie”  oznacza 
zapotrzebowanie Kupującego na kolejne partie 
towaru  handlowego  składane  w  formie 
pisemnej, za pośrednictwem faxu lub w formie 
elektronicznej.  W  przypadku  zamówienia 
złożonego  w  formie  ustnej  wymagane  jest 
potwierdzenie  zamówienia  w  jednej  z  w/w 
form.  Zamówienie  jest  wiążące  dla 
Sprzedającego  po  złożeniu  przez  niego 
oświadczenia o przyjęciu Zamówienia.

5. Określenie „Kupujący” lub „Strona Kupująca” 
oznacza  dowolny  podmiot  krajowy  lub 
zagraniczny  (osobę  prawną  lub  fizyczną) 
dokonująca  zakupu  towarów  handlowych  u 
Sprzedającego

6. Określenie  „Strona”  lub  „Strony”  oznacza 
Stronę Sprzedającą i Kupującą łącznie.

7. Określenie  „Przewoźnik”  oznacza  podmiot 
działający  na  zlecenie  Sprzedającego  lub 
Kupującego  wykonujący  transport  towarów 

handlowych  do  miejsca  ustalonego  w  Umowie 
przez Strony.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podane  poniżej  warunki  dotyczą  każdej 
transakcji sprzedaży i każdej dostawy towarów 
handlowych  dokonywanych  pomiędzy 
Sprzedającym a Kupującym.

2. Warunki  niniejsze  obowiązują  strony  przy 
wszystkich kolejnych transakcjach, bez względu 
na ich przedmiot. 
Wszelkie  zmiany,  dodatkowe  uzgodnienia, 
zawieszenia  lub  wypowiedzenia  warunków 
wymagają  formy  pisemnej   ze  skutkiem 
nieważności w przypadku jej niezachowania. 

3. Warunki  niezgodne  z  poniższymi 
postanowieniami  nie  wiążą  Sprzedającego, 
nawet,  jeżeli  nie  zostały  w  sposób  wyraźny 
zanegowane przez Sprzedającego. Warunki takie 
wiążą  Sprzedającego  o  ile  wyrazi  on  pisemnie 
zgodę  na  odmienne  uregulowanie  wzajemnych 
praw  i  obowiązków  stron.  Błędy  i  oczywiste 
pomyłki  nie  są  wiążące  dla  stron.  W 
szczególności  wyłączone  jest  akceptowanie 
jakichkolwiek  „Ogólnych  Warunków  Zakupów” 
strony  kupującej,  lub  innych  warunków  lub 
dokumentów  o  podobnym  charakterze  poprzez 
podpisanie  przez  Sprzedającego  potwierdzenia 
zamówienia  lub  też  jakichkolwiek  innych 
dokumentów powołujących się na te warunki.

III. ZAWARCIE UMOWY

1. Katalogi,  cenniki  i  inne informacje  skierowane 
do klientów nie stanowią oferty. Również pismo, 
do  którego  dołączone  są  niniejsze  warunki, 
pomimo  zatytułowania  go  słowem "oferta"  nie 
stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu 
cywilnego. Pismo to stanowi jedynie odpowiedź 
na zapytanie ofertowe i przedstawia asortyment 
towarów  będący  przedmiotem  zapytania  oraz 
ogólne warunki sprzedaży i dostawy.

2. Zamówienie nie wiąże Sprzedającego,  jeśli  nie 
zostanie potwierdzone przez Sprzedającego.

3. Sprzedający nie pozostaje zobowiązany 
do  przyjęcia  i  wykonania  zamówienia 
Kupującego. 

4. Zastrzeżenia  Sprzedającego  zgłoszone  do 
zamówienia  wiążą Kupującego,  o ile nie zgłosi 
uwag w ciągu 24 godzin. 
W przypadku zgłoszenia uwag przez Kupującego, 
Sprzedający  jest  związany  zamówieniem 
wyłącznie w przypadku potwierdzenia warunków 
sprzedaży i dostawy na piśmie uwzględniającego 
uwagi Kupującego.     

5. Sprzedający  nie  pozostaje  zobowiązany  do 
realizacji  zamówienia,  w  przypadku,  gdy  z 
przyczyn od niego niezależnych, w szczególności 
ograniczeń  technicznych  lub  ilościowych 



leżących  po  stronie  producenta,  w  wyniku 
działania  Kupującego,  osób  trzecich,  siły 
wyższej,  zmiany  kursów  walut  sprzedaż 
towarów  handlowych  jest  utrudniona, 
niemożliwa lub prowadzi do straty po stronie 
Sprzedającego w wysokości  wyższej niż 25 % 
wartości danego zamówienia. W takiej sytuacji 
w  terminie  do  14  dni  od  daty  przyjęcia 
zamówienia  Sprzedający  jest  uprawniony  do 
odstąpienia od umowy.

6. Przedstawiciele  handlowi  Sprzedającego 
działają  jedynie  w granicach  udzielonych  im 
pełnomocnictw. Sprzedający nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za działania Przedstawicieli 
handlowych  przekraczające  zakres 
udzielonego im pełnomocnictwa.

7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą 
potwierdzenia przez Sprzedającego  warunków 
sprzedaży i dostawy.

IV. DOSTAWA

1. Terminy  dostaw  będą  określane  przez 
Sprzedającego  w  potwierdzeniu  przyjęcia 
zamówienia Kupującego.
2. Termin  uważa  się  za  zachowany,  jeżeli 
towar  zostanie  wydany  w  oznaczonym  dniu 
Kupującemu  lub  przewoźnikowi  z  magazynu 
lub  zakładu  Sprzedającego.  Jeżeli  Kupujący 
nie wskazał miejsca dostawy, termin uważa się 
za  zachowany,  jeżeli  w  oznaczonym  dniu 
towar przygotowano do wydania. Sprzedający 
poinformuje  Kupującego  o  planowanym bądź 
deklarowanym  przez  przewoźnika  terminie 
doręczenia przedmiotu zamówienia.
3. Sprzedający  nie  ponosi  odpowiedzialności 
za  niedotrzymanie  terminu,  jeżeli  przyczyną 
niedotrzymania  terminu  była  siła  wyższa  lub 
inne  okoliczności  niezależne  od 
Sprzedającego.
4. Do  chwili  ustania  przeszkody  Sprzedający 
może  wstrzymać  lub  ograniczyć  dostawę 
względnie odstąpić od umowy.
5. W przypadku wstrzymania lub ograniczenia 
dostawy,  bieg  terminu  dostawy  ulega 
zawieszeniu, co do całości lub części dostawy 
objętej  wstrzymaniem,  do  chwili  ustania 
przeszkody.
6. W żadnej  z  wyżej  wymienionych  sytuacji 
nie uważa się, że Sprzedający nie wykonał lub 
nienależycie  wykonał  zobowiązania  i  nie 
przyznaje  się  Kupującemu prawa do  żądania 
odszkodowania lub kar umownych.
7. Każda  dostawa  może  być  realizowana 
przez  Sprzedającego  częściami.  Określenie 
ilości,  rodzaju  i  terminu  należy  do 
Sprzedającego.
8. W  przypadku  umowy  o  współpracy  w 
zakresie  stałych  dostaw,  każdą  pojedynczą 
dostawę  traktuje  się  jako  odrębną  umowę 

sprzedaży. Postanowienia niniejszych warunków 
o zawarciu umowy stosuje się odpowiednio. 
9. W  przypadku  opóźnienia  w  realizacji 
dostawy lub jej  części  przez Sprzedającego,  z 
przyczyn  innych  niż  wskazane  w  pkt  IV.3, 
Kupującemu  przysługuje  kara  umowna  w 
wysokości  0,5  %  wartości  niezrealizowanej 
części  dostawy  za  każdy  rozpoczęty  tydzień 
opóźnienia w dostawie.
10. Dostawa  może  mieć  odchylenie  ±  10  % 
zamówionej ilości. Towary wykonane specjalnie 
według wymogów klienta zostaną dostarczone w 
odcinkach,  w  jakich  zostały  wytworzone, 
zależnie  od  wahań  podyktowanych 
okolicznościami technicznymi produkcji.
11. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru 
przez Kupującego lub w przypadku gdy Kupujący 
nie  wskaże   miejsca  dostawy  lub  jej  części, 
Sprzedającemu  przysługuje  kara  umowna  w 
wysokości 0,5 % wartości nieodebranej  dostawy 
lub  jej  części  za  każdy  rozpoczęty  tydzień 
opóźnienia  w  odbiorze.  Kupujący  nie  ponosi 
odpowiedzialności  za  niedotrzymanie  terminu 
odbioru dostawy lub wskazania miejsca dostawy, 
jeżeli  przyczyną  niedotrzymania  terminu  była 
siła wyższa.

V. WYSYŁKA

1. W przypadku korzystania przez Sprzedającego z 
usług  spedytora  lub  przewoźnika,  ryzyko 
przypadkowej  utraty  lub  zniszczenia  towaru 
przechodzi  na  Kupującego,  w  chwili  wydania 
towaru  spedytorowi  lub  przewoźnikowi,  a 
Sprzedający  nie  ponosi  odpowiedzialności  z 
tytułu ubytków i braków w samym towarze jak i 
jego opakowaniu powstałych po tej chwili.

2. Jeżeli Kupujący nie określi w stosownym czasie, 
jednak  nie  później  niż  2  dni  robocze  przed 
dokonaniem  wysyłki  towaru  przez 
Sprzedającego,  sposobu  i  rodzaju  opakowania 
oraz  środka  transportu,  jakim  ma  być 
realizowana  dostawa,  Sprzedawca  może 
dowolnie, z zachowaniem należytej staranności, 
dokonać wyboru opakowania i środka transportu.

3. Koszty  transportu  ponosi  Kupujący  zgodnie  z 
wysokością  stawek  stosowaną  przez 
Przewoźnika, z wyjątkiem przesyłek o określonej 
wartości  każdorazowo  wskazywanych  przez 
Sprzedającego  na  żądanie  Kupującego.  W 
ofercie  bądź  oświadczeniu  o  przyjęciu 
zamówienia  strony  mogą  ustalić  inne  zasady 
ponoszenia kosztów transportu.

VI. CENY

1. Podane  w  cennikach,  ofertach, 
potwierdzeniach  ceny  są  cenami  netto  (  bez 
podatku  VAT).  W  przypadku  zmiany 



obowiązujących  stawek  VAT  cena  brutto 
ulegnie zmianie.
2. Podane ceny obejmują pudełka oraz palety 
na których towar jest dostarczany, chyba że w 
ofercie  bądź   w  oświadczeniu  o  przyjęciu 
zamówienia ustalono inaczej.
3. Ceny obejmują  również  koszty  transportu 
dla przesyłek o określonej wartości. Wartość ta 
każdorazowo  zostanie  podana  na  żądanie 
kupującego.
4. W  obrocie  krajowym  cena  może  być 
podana  w  złotych  polskich,  lub  jako 
równowartość  określonej  kwoty  wyrażonej  w 
walucie  obcej.  Jeżeli  waluta  ta  zostaje  po 
wysłaniu  przez  Sprzedającego  potwierdzenia 
zamówienia  zdewaluowana,  cena  dostawy 
wzrasta proporcjonalnie do dewaluacji.

VII. PŁATNOŚCI

1. Faktury  wystawione  przez  Sprzedającego 
stają  się  należne  i  wymagalne  w  terminie 
podanym  na  fakturze.  Za  dzień  dokonania 
zapłaty  uważa  się  dzień  zapłaty  dokonanej 
gotówką  lub  dzień  wpływu kwoty  zapłaty  na 
konto  Sprzedającego;  przy  czym  płatności 
uważa  się  za  dokonane  tylko  w  sytuacji  ich 
dokonania w całości. 
2. Jeżeli  termin  zapłaty  przypada  na  dzień 
wolny od pracy, zapłata może zostać dokonana 
następnego dnia roboczego.
3. Faktura  jest  równocześnie  pierwszym 
wezwaniem do zapłaty.
4. Jakiekolwiek  zaliczki  lub  przedpłaty 
uiszczone  przez  Kupującego  na  poczet 
przyszłych dostaw nie będą stanowić zadatku 
w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5. Jeżeli  ustalone  terminy  płatności  zostaną 
przekroczone,  prawne  następstwa  opóźnienia 
(niewywiązania  się  z  płatności)  mogą  zostać 
podjęte bez zawiadomienia.
6. Jeżeli  Kupujący  opóźnia  się  z  zapłatą 
jednej lub kilku należności, Sprzedający może 
uzależnić  realizację  dalszych  dostaw  od 
uiszczenia  zapłaty  albo  udzielenia  przez 
Kupującego zabezpieczenia takich należności. 
Sprzedający  może  poinformować  Kupującego 
odrębnym pismem o wstrzymaniu dostaw lub 
odmowie     przyjęcia  dalszych  zamówień. 
Sprzedający może także odstąpić od umowy ze 
skutkiem  natychmiastowym.  W  tej  sytuacji, 
wszystkie  zobowiązania  Kupującego  wobec 
Sprzedającego  stają  się  natychmiast 
wymagalne,  z  dniem  odstąpienia  przez 
Sprzedającego od umowy.
7. W  rozliczeniach  między  Stronami 
wyłączone  zostaje  stosowanie  jakichkolwiek 
wzajemnych potrąceń.

VIII. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. Towar  dostarczany  Kupującemu  pozostaje 
własnością  Sprzedającego  do  chwili  uiszczenia 
przez Kupującego w całości ceny sprzedaży.
2. W przypadku  zgłoszenia  Kupującemu  przez 
osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku 
do towaru będącego własnością Sprzedającego, 
Kupujący  jest  zobowiązany  niezwłocznie 
powiadomić  o  tym Sprzedającego  oraz  podjąć 
wszelkie działania mające na celu ochronę praw 
Sprzedającego.  W  przypadku  zaniedbania  ww. 
obowiązku  Kupujący  ponosi  odpowiedzialność 
odszkodowawczą wobec Sprzedającego.
3. W przypadku zalegania przez Kupującego z 
zapłatą za towar, Kupujący jest zobowiązany na 
żądanie  Sprzedającego  natychmiast  i 
bezwarunkowo  oddać  Sprzedającemu 
dostarczony towar w całości.
4. Żądanie  i  odebranie  towaru  przez 
Sprzedającego nie powoduje – o ile strony nie 
ustaliły  inaczej  –  odstąpienia  przez  niego  od 
umowy  dostawy,  a  jedynie  stanowi 
zabezpieczenie  realizacji  przez  Kupującego 
zobowiązań wobec Sprzedającego.
5. Przeniesienie  prawa  własności  towaru 
handlowego  na  rzecz  osoby  trzeciej,  przed 
uiszczeniem  całej  należności  na  rzecz 
Sprzedającego,  będzie  jednoznaczne  z 
dokonaniem  na  rzecz  Sprzedającego  przelewu 
wierzytelności  przysługującej  z  tego  tytułu 
Kupującemu.  Powyższe  pozostaje  bez  wpływu 
na osobistą odpowiedzialność Kupującego wobec 
Sprzedawcy  z  tytułu  zapłaty  całości  ceny 
sprzedaży.
6. Koszty  dostarczenia  (zwrotu)  towaru 
Sprzedającemu ponosi Kupujący.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Za  prawidłowość  i  kompletność  danych 
zawartych  w  zamówieniu  lub  w  dokumentacji 
przekazanej  Sprzedającemu  odpowiada 
Kupujący.

2. Jeżeli  strony  uzgodniły  pisemnie  dostawę 
produktów  lub  materiałów  nie  spełniających 
Polskich Norm lub innych norm technicznych lub 
bezpieczeństwa  Sprzedający  nie  odpowiada  za 
wynikłe z tego szkody. 

3. Za  możliwości  zastosowania  i  skutki 
wykorzystania  towarów  dostarczonych  przez 
Sprzedającego  w  określonych  rozwiązaniach 
konstrukcyjnych  Kupującego,  odpowiada 
Kupujący,  nawet,  jeżeli  Sprzedający  był 
włączony  jako  doradca  lub  konsultant  w 
przygotowanie  konstrukcji  i  finalnego produktu 
Kupującego.

4. Sprzedający  ponosi  odpowiedzialność  za 
możliwość  i  prawidłowość  zastosowania  swoich 
towarów  w  określonych  rozwiązaniach  i 



produktach  finalnych  Kupującego,  tylko 
wówczas, gdy wynika to wyraźnie z uzgodnień 
między stronami.

5. Sprzedający  nie  ponosi  jednak  ww. 
odpowiedzialności,  jeżeli  Kupujący  nie 
zastosował  się  do  wyraźnych  wskazówek, 
zaleceń i instrukcji Sprzedającego.

6. Sprzedający  nie  ponosi  odpowiedzialności 
wobec Kupującego z tytułu wad produktu lub 
towaru  wykonanego  przez  Kupującego  z 
zastosowaniem  towarów  dostarczonych  przez 
Sprzedającego.

7. Odpowiedzialność  odszkodowawcza 
Sprzedającego,  w  każdym  przypadku 
ograniczona jest do rzeczywistej szkody.

8. Kupujący  pozostaje  zobowiązany  do 
niezwłocznego zawiadomienia Sprzedającego o 
wszelkich  żądaniach  odszkodowawczych 
mogących  pozostawać  w  związku  ze 
sprzedanym  towarem  handlowym  lub 
produktem wykonanym przez Kupującego  lub 
osoby  trzecie  nabywające  towar  od 
Kupującego.  Brak  prawidłowego 
zawiadomienia tj. pisemnie w terminie 14 dni 
od  daty  powzięcia  informacji  zwalnia 
Sprzedającego  z  odpowiedzialności 
odszkodowawczej  w  zakresie  zgłoszonych 
roszczeń.

X. GWARANCJA, REKLAMACJE

Sprzedający  może,  wręczając  Kupującemu 
odpowiedni  dokument  gwarancji  udzielić 
Kupującemu  gwarancji  na  warunkach 
określonych w Ogólnych Warunkach Gwarancji 
INTER PAK Joanna Łazarska-Balcerzak.

XI. SIŁA WYŻSZA

1. Wystąpienie  okoliczności  uznanych  za 
działanie  siły  wyższej,  zwalnia  Strony  z 
zobowiązań  wynikających  z  Umowy  oraz 
OWSiD.

2. Za  działanie  siły  wyższej  uznane  jest 
zaistnienie  okoliczności  nadzwyczajnych,  na 
które Strony nie mają jakiegokolwiek wpływu, 
w szczególności za siłę wyższą uznawane jest 
wystąpienie  strajków,  sporów  zbiorowych, 
pożaru,  zamieszek,  aktów  terroryzmu, 
konfliktu  zbrojnego,  stanu wojennego,  klęski 
żywiołowej, zmiany prawa lub wydanie decyzji 
rządowych  lub  władz  lokalnych 
ograniczających lub wyłączających możliwość 
produkcji  towarów  handlowych,  a  także 
wystąpienie  warunków  atmosferycznych 
wyłączających  lub  znacznie  utrudniających 
transport towarów handlowych.  

XII.  ODSTĄPIENIE  PRZEZ  KUPUJĄCEGO  OD 
UMOWY 

1. Poza  przypadkami  odstąpienia  od  umowy 
przewidzianymi  przez  kodeks  cywilny  strony 
mogą rozwiązać umowę za porozumieniem. 

2. W  przypadku  rozwiązania  umowy  Sprzedający 
nie  ma  obowiązku  przyjęcia  z  powrotem 
niewadliwego  towaru  będącego  przedmiotem 
dostawy.  Jeżeli  jednak  Sprzedający  wyrazi 
zgodę  na  odstąpienie  przez  Kupującego  od 
umowy  i  przyjęcie  z  powrotem  produktów 
będących  przedmiotem  zamówień,  koszt 
dostarczenia  towaru,  który  ma  być  przyjęty  z 
powrotem przez Sprzedającego ponosi Kupujący.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla niniejszych warunków i 
umów  pomiędzy  stronami  jest  wyłącznie 
przepisy  Kodeksu  Cywilnego.  W kwestiach  nie 
unormowanych  postanowieniami  niniejszych 
warunków  stosuje  się  odpowiednio  przepisy 
kodeksu cywilnego.

2. W  przypadku  sporządzenia  umów  i  warunków 
zakupu  w  języku  polskim  i  obcym,  językiem 
autentycznym  kontraktu  jest  język  polski.  W 
przypadku  różnic  pomiędzy  polskojęzyczną 
wersją umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie 
ma brzmienie wersji polskiej.

3. Wszelkie  zmiany  niniejszych  Warunków  oraz 
zmiany umów pomiędzy stronami wymagają dla 
swej ważności formy pisemnej.

4. Miejscem wykonania  umów pomiędzy  stronami 
jest  Zagacie,  chyba  że  w  ofercie  bądź  w 
oświadczeniu  o  przyjęciu  zamówienia 
postanowiono inaczej.

5. Wszelkie  spory  powstałe  na  tle  niniejszych 
warunków  oraz  umów  na  nich  opartych 
rozstrzygać  będą  właściwe  rzeczowo  sądy  w 
Krakowie.

XIV. UWAGI DODATKOWE

Sprzedający rezerwuje sobie prawo dokonania 
zmian  konstrukcyjnych  towarów  handlowych. 
Specyfikacje  techniczne  mogą  podlegać 
zmianom  związanym  z  technologią  produkcji. 
Szczegółowe informacje na temat parametrów 
technicznych  można  uzyskać  w  dziale 
technicznym Sprzedającego.

INTER PAK Joanna Łazarska-Balcerzak
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