
                                                             OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY  
   
Ogólne warunki sprzedaży są częścią wszelkich umów stanowią sprzedaży oraz usług realizowanych 
przez PPHU Tech Mark Emil Lewicki, oraz firmy partnerskie, które posiadają autoryzację producenta. 
                                                                   § 1. Postanowienia ogólne 
  
1. Ogólne warunki sprzedaży, są częścią wszelkich umów stanowią sprzedaży oraz usług 
realizowanych przez PPHU Tech Mark Emil Lewicki, oraz firmy partnerskie, które posiadają 
autoryzację producenta. 
2. OWS dotyczą wszelkich umów zawieranych pomiędzy Producentem,  a Klientem. Są one jedynym 
uregulowaniem prawnym mówiącym o warunkach sprzedaży towarów i usług przez Producenta. 
3. Wszelkie zmiany niniejszych OWS wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Jeżeli 
takowa umowa została sporządzona, wyłącza ona stosowanie  OWS, tylko i wyłącznie  w zakresie 
zmian, które zawarte zostały w indywidualnej umowie pomiędzy stronami.  
4. OWS udostępniane są Kupującym w formie pisemnej w siedzibie Sprzedającego , oraz na 
stronie internetowej Producenta www.decaro.pl .  Przyjmuje się, że niniejsze OWS są 
uznawane za przyjęte do wiadomości i zaakceptowane przez Kupującego w momencie 
zaakceptowania przez kupującego oferty Sprzedawcy lub w chwili złożenia zamówienia. 
                                                                   § 2. Pojęcia 
                           
1. OWS – Ogólne warunki sprzedaży i dostaw -  niniejszy dokument, który określa zasady 
zawierania umów sprzedaży i dostawy towarów. 
2. Sprzedawca  –  PPHU Tech Mark Emil Lewicki, oraz firmy partnerskie, które posiadają autoryzację 
producenta. 
3. Kupujący – osoba prawna, osoba fizyczna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości 
prawnej, dokonująca zakupu towarów lub usług oferowanych przez PPHU Tech-Mark Emil 
Lewicki,  niezależnie od tego czy ma on siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej czy też 
poza jej granicami. 
4. Strony – Sprzedawca i Kupujący  
5. Towar – produkty z oferty Sprzedającego. 
6. Usługa – serwis i montaż produktów realizowanych przez Sprzedawcę bądź też autoryzowanego 
partnera. 
                                                          § 3. Zawarcie Umowy 
1. Informacje prezentowane  na stronie internetowej www.decaro.pl  a także we wszelkich 
materiałach promocyjnych tj. katalogach, broszurach- nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli widnieją przy nich ceny. Materiały te mają 
charakter wyłącznie informacyjny, poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania nieznacznych zmian, mających na celu poprawę funkcjonalności czy wyglądu 
produktu, bez informowania Kupującego o tym fakcie. 
2.  Sprzedawca gwarantuje 30 dniowy termin ważności oferty. 

3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie: podpisania zamówienia i rysunków technicznych 
oraz jeśli jest to wymagane – wpłatę zaliczki. 

4. Zamówienie musi zawierać następujące dane:  pełne dane klienta, nazwa i symbol towaru (jeśli 
występuje) ilość wraz z jednostką miary, termin realizacji, miejsce dostawy i/lub montażu, cenę oraz 
sposób i termin zapłaty. 

                                                                     

http://www.decaro.pl/
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§ 4 Terminy dostawy 

1. W przypadku braku innych pisemnych ustaleń, maksymalny termin dostawy jest taki jak wskazany 
w zamówieniu. 

2.  Sprzedawca poinformuje Kupującego o terminie dostawy/montażu na 3 dni przed jej realizacją. Za 
skuteczne poinformowania Kupującego o planowanym terminie dostawy/montażu uznaje się 
przesłanie informacji za pomocą poczty email na adres email Kupującego wskazany w Zamówieniu. 

3. Kupujący jest zobligowany do odebrania towaru w terminie zawartym na umowie, 
niedotrzymanie tego warunku może skutkować naliczeniem opłat za magazynowanie  
zgodnie z art. 742 K.C.).  
 

6. W razie przekroczenia terminu realizacji zamówienia w skutek działania sił wyższych tj. klęsk 
żywiołowych,  strajków, kataklizmów czy wojen , oraz  nie zawinionych przez sprzedawcę przerw w 
dostawach materiałów potrzebnych do produkcji Kupującemu nie przysługuje prawo do 
odszkodowania ani naliczenia jakichkolwiek kar. 
7. Dla zamówień obejmujących usługę montażu, Kupujący zobowiązany jest do przygotowania 
miejsca w którym będzie prowadzona instalacja, tak aby ów montaż mógł przebiegać swobodnie .  
8. Ryzyko, korzyści i ciężary związane z Towarami przechodzą na Kupującego w dniu dostawy 
Towarów . W przypadku opóźnienia dostawy Towarów z przyczyn leżących po stronie Kupującego, 
ryzyko, korzyści i ciężary związane z Towarami przechodzą na Kupującego w  dniu planowanej 
instalacji/dostawy.  
 
                                                           § 5 Odbiór towarów i usług. 

1.Kupujący jest zobowiązany do dokonania odbioru technicznego i ilościowego oraz pod kątem 
ewentualnych wad,  samodzielnie lub za pośrednictwem osoby, po uprzednim przekazaniu 
sprzedawcy stosownego upoważnienia. 

2. Odbiór towaru zostanie potwierdzony podpisaniem dokumentu WZ,  co uznaje się za 
potwierdzenie, że dostarczony i odebrany towar jest zgodny z zamówieniem oraz wolny bez wad. W 
przypadku stwierdzenia rozbieżności względem zamówienia, spisany zostanie protokół rozbieżności. 
Sytuacja taka nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty za zamówienie, pomniejszonej o wartość 
nieodebranych towarów lub usług. 

4. Ustala się, że koszt załadunku i transportu ponosi Sprzedawca, a koszt rozładunku jest po stronie 
Kupującego chyba, że w Zamówieniu zostały określone inne warunki. 

5. Odbiór zrealizowanej usługi montażu następuje każdego dnia, jeżeli montaż zajmuje więcej niż 
jeden dzień. 

6. W przypadku, gdy odbiór techniczno –jakościowy montażu nie został zrealizowany w terminie jak 
opisano powyżej, Sprzedawca ma prawo przerwać montaż a dodatkowymi kosztami związanymi z 
przestojami pracowników oraz dodatkowym transportem i zakwaterowaniem może obciążyć 
Kupującego. 

8. Odbiór techniczno-jakościowy jest przeprowadzony poprzez obejrzenie towaru z odległości 
minimum 2 metrów przy naturalnym dziennym świetle. 



9. Ustala się, że niewielkie rysy czy zadrapania, niewidoczne z odległości 2 metrów, powstałe podczas 
transportu i montażu, nie są podstawą do złożenia reklamacji, a do ich naprawy zostanie uzyta farba 
zaprawkową.  Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia tychże w sposób dokładny i z najwyższą 
starannością. 

10. Niewielkie zgrubienia, chropowatości powierzchni cynkowanych i lakierowanych, które mogą 
wystąpić są wynikiem procesu cynkowania ogniowego i nie podlegają reklamacji ( EN-ISO1461). 
11. Minimalne odchyłki wymiarowe powstałe do 0,3 % długości, które mogą powstać w podczas 
procesu cynkowania nie są podstawą do złożenia reklamacji. 
12. Cynkowanie ogniowe ma za zadanie zabezpieczyć wyroby przed korozją. Taki proces nie jest 
obróbką mającą na celu podniesienie walorów estetycznych, różnice w wyglądzie poszczególnych 
elementów cynkowanych nie są podstawą do reklamowania towarów. 
 
                                                       § 6. Cena, warunki płatności, płatność    
1. Cena za Towary zostanie uzgodniona przez Strony w Umowie sprzedaży.  
2. Cena za Towary jest ceną netto, co oznacza, że nie zawiera kwoty podatku od towarów i usług 
(VAT) ani kwot innych podatków, które mogą znaleźć zastosowanie. Kupujący opłaci wszystkie 
należności publicznoprawne w związku z dostawą i odbiorem Towarów i/lub usług świadczonych na 
podstawie Umowy 
3Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, zapłaty w kasie 
Sprzedawcy, bądź też dzień zapłaty za towar dostawcy, na miejscu dostawy/montażu. 
Zapłata za usługę montażu nastąpi  w dniu po podpisaniu przez kupującego protokołu odbioru.  
5. W przypadku braku zapłaty, Sprzedawca może wstrzymać dalsze dostawy bądź prowadzone prace 
montażowe oraz naliczyć opłatę magazynową (zgodnie z art. 742 K.C.).  
8.  Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie zapłaty całości wynagrodzenia 
ustalonego w zamówieniu(paragraf 589 kodeksu cywilnego) . 
9. W przypadku, gdy po zawarciu Umowy sprzedaży wystąpią okoliczności uzasadniające 
podwyższenie Ceny zamówionego Towaru takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie opłat 
celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca  ma prawo 
do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia Ceny Towaru wskazując przyczynę podwyżki. 
Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych. 
10. W przypadku braku zapłaty przez Kupującego w określonym terminie Sprzedawca  ma prawo 
zażądać od Kupującego zwrotu Towaru, za który Kupujący nie zapłacił w terminie. Dodatkowo 
Sprzedawca  może również żądać odszkodowania, jeżeli wartość Towaru uległa obniżeniu w stosunku 
do wartości określonej na fakturze, w tym jeśli Towar został zużyty lub uszkodzony. 
 

§ 7. Reklamacje, gwarancje i wady 
1. Sprzedawca udziela kupującemu gwarancji na towar wg. Zapisów zawartych w Karcie 
Gwarancyjnej. 
2. PPHU Tech-Mark Emil Lewicki zapewnia Kupującego, że dostarczone Towary odpowiadają zasadom 
współczesnej techniki, w tym wymogom określonym przez właściwe przepisy prawa w tym zakresie, 
jak również uzgodnieniom umownym dokonanym z Kupującym. Sprzedawca zapewnia dalej, że 
sprzedawany Towar będzie funkcjonował bez zakłóceń, jeżeli używany będzie zgodnie ze swym 
przeznaczeniem. 
3. Towar musi być magazynowany, transportowany i rozładowywany zgodnie z dobrymi praktykami 
branżowymi  . W przypadku niedostosowania się przez Kupującego do zaleceń transportowo - 
magazynowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do nieuznania ewentualnych roszczeń 
reklamacyjnych. 
3. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za towar  
 
- dla zamówień z transportem do momentu dostarczenia do miejsca dostawy.  



- Przy odbiorze własnym transportem kupującego do momentu wydania z magazynu.  
 
3. Sprzedawca udziela pełnej gwarancji na towar ,gdy spełnione zostaną poniższe warunki : 
 
- Montaż został zrealizowany  autoryzowany partner . 
 - Kupujący będzie zlecał Sprzedającemu bądź autoryzowanym partnerom  corocznych przeglądów 
gwarancyjnych. 
4. Reklamacje ilościowe można składać tylko dla towaru niezamontowanego.  
5. W przypadku stwierdzenia wad Kupujący ma obowiązek spisać protokół rozbieżności i powiadomić 
Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od daty wykrycia wad, pod rygorem utraty uprawnień 
wynikających z rękojmi.  
6. Kupujący ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę o wykryciu wad w za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres wskazany w zamówieniu, listownie pod wskazany w zamówieniu adres 
Sprzedawcy, za potwierdzeniem odbioru, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji. 
7.Sprzedawca ma obowiązek potwierdzić przyjęcie  zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 3 dni od 
daty jego otrzymania. 
8. Strony ustalają, że w przypadku gdy w ciągu 14 dni od daty dostawy/montażu Kupujący nie zgłosi 
żadnych roszczeń, towar uważa się za automatycznie przyjęty. 
9.  Kupujący jest zobowiązany do udostępnienia wadliwego towaru do wglądu, na kazde wezwanie 
Sprzedawcy.  
9. Sprzedawca  nie jest zobowiązany do przyjęcia roszczeń odnośnie usterek i wad, które mogły 
ujawnić się w wyniku inspekcji w momencie dostawy, lecz takiej inspekcji nie zostały poddane.  
11. Odpowiedzialność  sprzedawcy  jest ograniczona do wad i usterek spowodowanych jego rażącym 
zaniedbaniem lub odpowiednio udowodnionym błędem produkcyjnym. Sprzedawca odpowiada tylko 
i wyłącznie do 100% wartości zamówionego towaru.  
12. W sytuacji, gdy dla oceny słuszności złożonej przez Kupującego reklamacji, w ocenie Sprzedawcy  
potrzebne będzie  wykonanie ekspertyzy, Sprzedawca zobowiązuje się zająć stosowne stanowisko w 
terminie 14 dni od daty otrzymania takiej ekspertyzy. 
13. Wszelkie ustalenia dotyczące uwzględnienia reklamacji, muszą być wykonane w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności, po oględzinach towaru lub wykonaniu stosownej ekspertyzy. W przypadku 
stwierdzenia wad i uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy wad, lub 
wymiany towaru na nowy w terminie uzgodnionym przez strony. W przypadku, gdy wymiana towaru 
na nowy nie jest możliwa, bądź wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych 
wydatków, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany towaru oraz zwrócić Kupującemu stosowną 
część  ceny towaru. 
14. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wygasa, jeżeli Kupujący dokonał naprawy 
samodzielnie bez pisemnej zgody Sprzedawcy. W pozostałych przypadkach uprawnienia z tytułu 
rękojmi wygasają po upływie pół roku od daty wydania towaru.  
15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie towaru niezgodnie z jego 
przeznaczeniem i ogólno przyjętymi zasadami budowlanymi  
16. Reklamacje można składać pisemnie  do autoryzowanego dystrybutora, u którego został kupiony 
towar. W przypadku zakupów dokonanych u Sprzedawcy reklamacje należy składać w formie 
pisemnej:  
1. Mailem na adres: reklamacje@decaro.pl 
2. Listownie lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.  
  

 
§ 8. Sprawy sporne 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami w OWS  stosuje się przepisy ogólne  Kodeksu 
cywilnego oraz przepisy ustawy o terminach zapłaty.  



2. Sprzedawca będzie dążyc do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych w trakcie 
prowadzenia transakcji realizowania  zamówienia. Jednakże w przypadku skierowania sprawy do 
sądu, właściwym będzie ten w miejscu zamieszkania  Kupującego .  
3. Do umowy stosuje się wyłącznie przepisy prawa Polskiego . 
 


