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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.  

1. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Wymiany Stolarki 

Otworowej (“Ogólne Warunki”) stosuje się w ramach wszelkich 

stosunków prawnych powstałych w związku z zawieraniem przez 

Wykonawcę umów dotyczących wykonania kompleksowych usług 

w zakresie wymiany stolarki otworowej obejmujących 

w szczególności (1) wykonanie pomiarów otworów okiennych 

i drzwiowych (chyba, że przyjmowane są wymiary podane przez 

Zamawiającego); (2) wybór rodzaju i modelu stolarki, która 

odpowiada wymaganiom i potrzebom Zamawiającego; (3) 

wykonania stolarki wg specyfikacji podanej przez Zamawiającego; 

(4) transport stolarki na miejsce montażu; (5) dokonanie - w razie 

potrzeby - demontażu i wywozu zużytej stolarki; (6) 

przeprowadzenie montażu nowej stolarki („Wymiana Stolarki”).  

2. Niniejsze Ogólne Warunki określają szczegółowe zasady i tryb 

składania i realizacji zamówień, dokonywania płatności, a także 

składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących usług Wymiany 

Stolarki.  

§ 2.  

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach określenia posiadają 

następujące znaczenie:  

(a) „Ogólne Warunki Wymiany Stolarki Otworowej” – niniejszej 

Ogólne Warunki (dostępne również pod adresem 

http://www.ekoplast-krakow.pl/; 

(b) „Wykonawca” – EKOPLAST Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Krakowie, ul. Wrobela 3, 30-798 Kraków, NIP 

6792670020, REGON: 356266133, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-

Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, 

pod numerem rejestrowym KRS 0000594518, z kapitałem 

zakładowym 6 415 382,00 zł (sześć milionów czterysta 

piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote) 

wpłaconym w całości; 

(c) „Zamawiający” – osoba fizyczna, osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej, która zleca Wykonawcy wykonanie usługi 

Wymiany Stolarki;  

(d) „Umowa” – umowa Wymiany Stolarki zawierana pomiędzy 

Wykonawcą i Zamawiającym;  

(e) „konsument” – oznacza konsumenta w rozumieniu art. 221 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. 

z dnia 9 lutego 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.) -  

osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności 

prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością 

gospodarczą lub zawodową;  

(f) „adres poczty elektronicznej” – oznaczenie systemu 

teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się 

za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).  

§ 3.  

1. Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się przed zawarciem 

Umowy z treścią Ogólnych Warunków.  

2. Zawarcie Umowy oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią 

Ogólnych Warunków oraz wyrażenie przez Zamawiającego zgody 

na treść ich postanowień, jak również zobowiązanie się do ich 

stosowania.  

3. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków stanowią 

integralną część Umowy.  

4. W stosunku do Zamawiających będących konsumentami 

postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków stosuje się 

z odpowiednio uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego oraz 

przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

(tj. z dnia 9 marca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). 

5. Umowy zawierane są wyłącznie przez upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy.  

6. Materiały reklamowe i promocyjne Wykonawcy mają wyłącznie 

znaczenie informacyjne i nie stanowią oferty w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego.  

7. Zamawiający zobowiązany jest dokładnie sprawdzić specyfikację 

usługi przed zawarciem Umowy oraz ponosi wyłączne ryzyko 

własnych pomyłek i błędów popełnionych przy zawieraniu Umowy 

odnośnie określenia sposobu wykonania przedmiotu Umowy.  



 

  
OGÓLNE WARUNKI WYMIANY STOLARKI OTWOROWEJ 

 

 

2 

§ 4.  

1. Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą, 

w szczególności zapewnienia dostępu do obiektu, w których 

zgodnie z Umową ma zostać dokonana Wymiana Stolarki oraz do 

zapewnienia odpowiedniego przygotowania obiektu i warunków 

umożliwiających należyte wykonanie prac montażowych (w tym 

dostępu do mediów, których koszt zużycia w celu wykonania 

przedmiotu Umowy ponosi Zamawiający). Zamawiający 

zobowiązuje się do zabezpieczenia pomieszczeń, w których będą 

się odbywać praco montażowe, stosownie taśmą, folią lub 

kartonem. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 

uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia 

pomieszczeń. W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań 

przez Zamawiającego, Wykonawca uprawniony jest do 

wystawienia stosownych dokumentów rozliczeniowych oraz 

oddania stolarki na depozyt własny Wykonawcy lub na 

przechowanie osobie trzeciej na rachunek i ryzyko Zamawiającego.  

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego pokrycia kosztów 

przechowywania stolarki na podstawie przeciętnych cen rynkowych 

w danym czasie w miejscu przechowania. Wykonawca uprawniony 

jest także do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

oraz do odstąpienia od Umowy po bezskutecznym upływie 

dodatkowego terminu wyznaczonego Zamawiającemu do 

zapewnienia dostępu do obiektu, w których zgodnie z Umową ma 

zostać dokonana Wymiana Stolarki lub do zapewnienia 

przygotowania obiektu i warunków umożliwiających należyte 

wykonanie prac montażowych. Wykonawca uprawniony jest do 

utylizacji stolarki po upływie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty 

odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę.  

3. Zgodnie z art. 639 Kodeksu cywilnego, Zamawiający nie może 

odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania przedmiotu 

Umowy, jeżeli Wykonawca był gotów je wykonać, lecz doznał 

przeszkody z przyczyn dotyczących Zamawiającego 

(z zastrzeżeniem odliczenia ew. oszczędności Wykonawcy 

związanych z niewykonaniem przedmiotu Umowy).  

§ 5.  

1. Przedstawiciel Zamawiającego potwierdza wykonanie przedmiotu 

Umowy podpisując w sposób czytelny stosowny protokół odbioru 

niezwłocznie po wykonaniu przedmiotu Umowy (w dniu 

zakończenia montażu).  

2. Podpisanie protokołu odbioru oznacza uznanie przez 

Zamawiającego roszczeń Wykonawcy o zapłatę w kwocie 

wynikającej z Umowy (przy uwzględnieniu wniesionego zadatku lub 

zaliczki).  

II. PŁATNOŚCI 

§ 6.  

W związku z zawartą Umową Wykonawca wystawia - zgodnie 

z obowiązującymi przepisami – faktury w rozumieniu przepisów 

o podatku od towarów i usług.  

§ 7.  

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu wykonania 

umowy przez Wykonawcę w wysokości, w sposób i w terminie 

określonym w Umowie. W przypadku, gdy Umowa nie określa terminu 

płatności, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty 

wynagrodzenia przy zawieraniu Umowy przed przystąpieniem przez 

Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy.  

§ 8.  

1. Jeżeli opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należności z Umowy 

zawartej z Wykonawcą przekracza 7 (siedem) dni, wszelkie inne 

niewymagalne wierzytelności Zamawiającego wobec Wykonawcy 

stają się natychmiast wymagalne. W takim przypadku Wykonawca 

uprawniony jest także do wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy 

do czasu uregulowania przez Zamawiającego należności 

Wykonawcy.  

2. W razie uzyskania wiarygodnych informacji, iż Zamawiający nie 

wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań lub utracił zdolność do 

wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań, Wykonawca 

uprawniony jest w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia 

uzyskania powyższych informacji do odstąpienia od Umów 

zawartych z Zamawiającym na mocy jednostronnego oświadczenia 

woli bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności 

w stosunku do Zamawiającego lub może uzależnić wykonanie 

umów zawartych z Wykonawcą od otrzymania uprzedniej pełnej 

zapłaty za zbywane towary lub odpowiedniego zabezpieczenia 

w formie i na warunkach wskazanych przez Wykonawcę.  

§ 9.  

Bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy (pod rygorem nieważności), 

Zamawiający nie będący konsumentem nie jest uprawniony do potrącania 

jakichkolwiek wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy 

wynikającymi z Umowy, chyba że wzajemna wierzytelność 

Zamawiającego została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu 

powszechnego stwierdzającym wymagalność danej wierzytelności 

Zamawiającego.  

III. ZABEZPIECZENIE 

§ 10.  

1. W przypadku odroczonej płatności Wykonawca może żądać od 

Zamawiającego zabezpieczenia wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązań do zapłaty ceny za wykonanie przedmiotu Umowy 

w następujący sposób:  

(a) poprzez uiszczenie zadatku;  

(b) poprzez wniesienie zaliczki gotówką lub na rachunek 

bankowy Wykonawcy w określonej procentowo wartości 

wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu. O ile Umowa 

nie stanowi inaczej, wpłata zaliczki nastąpi gotówką lub na 

wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w dniu 

zawarcia niniejszej Umowy lub w następnym dniu 

roboczym (nie będącym sobotą lub dniem wolnym od 

pracy w rozumieniu przepisów polskiego prawa). Kwota 

zaliczki zostanie odniesiona na poczet ostatnich 

wymagalnych należności Wykonawcy dotyczących 

wykonania przedmiotu Umowy. Zaliczka nie podlega 

oprocentowaniu;  

(c) poprzez wystawienie przez Zamawiającego weksla lub 

weksla in blanco na rzecz Wykonawcy na warunkach 

i zgodnie z dokumentami wskazanymi lub załączonymi do 

Umowy;  

(d) w inny sposób określony w Umowie, m.in. poprzez 

przekazanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na 

warunkach i w sposób określonych Umowie lub 

zapewnienie poręczenia wykonania zobowiązań przez 

Zamawiającego.  

2. Jeżeli Strony uzgodniły ustanowienie określonego zabezpieczenia, 

Wykonawca rozpocznie realizację zobowiązań wynikających 
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z Umowy po należytym wniesieniu / ustanowieniu przez 

Zamawiającego zabezpieczeń wskazanych w Umowie. 

W przypadku opóźnienia Zamawiającego we wniesieniu / 

ustanowieniu zabezpieczeń, Wykonawca uprawniony jest do 

stosownego przesunięcia terminów wykonania przedmiotu Umowy. 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane 

z ewentualnym opóźnieniem wykonania przedmiotu Umowy 

w przypadku naruszenia przez Zamawiającego powyższych 

zobowiązań dotyczących wniesienia / ustanowienia zabezpieczeń.  

§ 11.  

Wykonawca zastrzega prawo własności oraz prawo zatrzymania 

ruchomych części stolarki otworowej (tj. w szczególności skrzydeł okien 

i drzwi) do czasu zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia.  

IV. REKLAMACJE  

§ 12.  

1. Zamawiający albo osoba działając w imieniu lub na rzecz 

Zamawiającego dokonująca odbioru Wymiany Stolarki 

zobowiązana jest dokładnie zbadać prawidłowość wykonanych 

usług. W przypadku stwierdzenia wad stolarki lub innych 

zastrzeżeń dotyczących sposobu wykonania Wymiany Stolarki, 

Zamawiający lub osoba działając w imieniu lub na rzecz 

Zamawiającego zobowiązana jest do niezwłocznego 

zawiadomienia Wykonawcy listem poleconym, faxem lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).  

2. W przypadku stwierdzenia występowania wad, Zamawiający albo 

osoba działająca w imieniu lub na rzecz Zamawiającego 

zobowiązana jest do niezwłocznego utrwalenia wszelkich istotnych 

informacji dotyczących występujących wad (zdjęcia, opisy, szkice) 

ze szczególnym uwzględnieniem danych liczbowych.  

§ 13.  

1. W przypadku ujawnienia wad dotyczących usługi Wymiany Stolarki, 

Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia 

reklamacji listem poleconym, faxem lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (e-mail) na adres Wykonawcy, przy wykorzystaniu 

formularza reklamacji, do którego Zamawiający załącza kopię 

(skan) faktury zakupu oraz wszelkie materiały utrwalające istotne 

informacje dotyczące występujących wad (zdjęcia, opisy, szkice) ze 

szczególnym uwzględnieniem danych liczbowych.  

2. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający zobowiązany jest:  

(a) umożliwić zbadanie przedstawicielom Wykonawcy stolarki, 

której dotyczy reklamacja, w tym wizji lokalnej w obiekcie, 

w którym dokonywana była Wymiana Stolarki, jak również 

zapewnić możliwość zapoznania się z dokumentacją, 

w tym dokumentacja fotograficzną lub audiowizualną, 

jeżeli taka dokumentacja została sporządzona;  

(b) udzielić zgodnie z prawdą wszelkich informacji 

dotyczących sposobu i okoliczności użytkowania stolarki, 

w szczególności dotyczących przestrzegania wskazań 

i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej 

stolarki (karta gwarancyjna).  

§ 14.  

W przypadku, gdy okoliczności wskazane przez Zamawiającego w treści 

reklamacji okażą się niezgodne z prawdą czyniąc reklamację 

nieuzasadnioną, jak również w przypadku stwierdzenia nieistnienia wady 

albo zaistnienia wad, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

Wykonawca może obciążyć Zamawiającego uzasadnionymi kosztami 

poniesionymi w wyniku złożenia bezzasadnej reklamacji.  

§ 15.  

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady 

przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

§ 16.  

Rękojmia nie obejmuje skutków związanych z:  

(a) uszkodzeniami mechanicznymi;  

(b) uszkodzeniami związanymi z występowaniem ognia 

i wysokiej temperatury (nie dotyczy warunków 

pogodowych) lub substancji żrących;  

(c) niewłaściwym użytkowaniem stolarki;  

(d) wtórnymi, nieuzgodnionymi z Wykonawca, modyfikacjami 

stolarki;  

(e) innymi przyczynami, których źródło tkwi w działaniach lub 

czynnikach zewnętrznych, o ile natężenie ich 

oddziaływania, przy uwzględnieniu przeznaczenia stolarki, 

może być uznane za przyczynę wtórnego powstania wad, 

nie zaś ujawnienia wady z przyczyny tkwiącej już 

uprzednio w stolarce lub sposobie jej montażu.  

2. Uprawnienia wynikające z rękojmi mogą być wykonywane 

(pozostają w mocy) pod warunkiem dokonania zapłaty za Wymianę 

Stolarki zgodnie z warunkami Umowy.  

3. Usługi regulacji stolarki nie stanowią wykonania uprawnień z tytuł 

rękojmi i będą wykonywane odpłatnie według stawek 

obowiązujących w momencie wykonywania usługi. 

§ 17.  

Zamawiający nie będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, 

jeżeli nie zbadał towarów w sposób i w terminie wynikającym z przepisów 

prawa, a w przypadku gdy wada ukryta wyszła na jaw dopiero później - 

jeżeli nie zawiadomił Wykonawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.  

§ 18.  

1. Zamawiający zobowiązany jest do przedsięwzięcia wszelkich 

uzasadnionych działań w celu zapobieżenia lub ograniczenia 

potencjalnych szkód związanych z wadami przedmiotu Umowy. 

W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków, 

Wykonawca nie jest odpowiedzialny za zaistniałe szkody, 

w zakresie w jakim Zamawiający działając z należytą starannością 

mógł zapobiec szkodom lub ograniczyć ich rozmiar.  

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane 

z brakiem możliwości użytkowania obiektów i urządzeń w wyniku 

ujawnienia się wad przedmiotu Umowy, jak również za szkody 

pośrednie oraz utracone zyski.  

§ 19.  

1. Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację 

Zamawiającego będącego konsumentem w terminie 30 

(trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Wykonawca nie 

udzielił konsumentowi odpowiedzi na reklamację w terminie, 

o którym mowa powyżej, uważa się, że uznał reklamację.  
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2. Odpowiedź na reklamację Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu listem poleconym lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (e-mail) wg danych korespondencyjnych 

wskazanych w Umowie.   

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

§ 20.  

1. Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z informacjami 

zawartymi w dokumentacji technicznej (karta gwarancyjna) oraz 

ściśle stosować się do wskazań Wykonawcy odnośnie sposobu 

korzystania ze stolarki otworowej, jak również metod utylizacji oraz 

zasad postępowania z odpadami w celu ochrony środowiska przed 

zanieczyszczeniem.  

2. Uzyskanie pożądanych właściwości stolarki otworowej wymaga 

zachowania warunków jej eksploatacji wskazanych przez 

producenta. Informacje zawarte w kartach gwarancyjnych mają 

charakter ogólny. Wykonawca nie ma wpływu na rzeczywiste 

warunki i sposób użytkowania obiektów, w których zastosowano 

stolarkę. Zamawiający i użytkownik stolarki zobowiązani są do 

sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności stolarki do 

zamierzonego zastosowania w konkretnych okolicznościach przy 

uwzględnieniu obowiązujących przepisów i norm, warunków 

realizacji Wymiany Stolarki oraz zasad sztuki budowlanej.  

§ 21.  

1. Zamawiający zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia 

obiektu, w których wykonywane będą usługi montażowe. 

Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku 

nieprawidłowego zabezpieczenia obiektu.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłączenie za szkody 

wyrządzone z winy umyślnej lub na skutek rażącego niedbalstwa. 

Ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy nie ma zastosowania 

do szkód na osobie. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 

utracone zyski i szkody pośrednie spowodowane niewykonaniem 

lub nienależytym wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

3. Odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 

szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy, w tym w związku z ewentualnymi wadami przedmiotu 

Umowy jest ograniczona do wartości wynagrodzenia.  

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy, gdy niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań jest wynikiem naruszenia przez 

Zamawiającego lub osoby działające w jego imieniu lub na jego 

rzecz zobowiązań wynikających z Umowy lub braku należytego 

współdziałania ze strony Zamawiającego lub osób działających 

w jego imieniu lub na jego rzecz.  

§ 22.  

Z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z przepisów prawa, 

Wykonawca uprawniony jest do jednostronnego rozwiązania Umowy (ze 

skutkiem na przyszłość - ex nunc) w terminie 60 (słownie: 

sześćdziesięciu) dni od dnia uzyskania wiarygodnych informacji 

o wystąpieniu określonego zdarzenia lub może uzależnić realizację 

Umów zawartych z Wykonawcą od otrzymania uprzedniej pełnej zapłaty 

(przedpłaty) lub ustanowienia zabezpieczeń na warunkach określonych 

przez Wykonawcę bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek 

odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego, w przypadku:  

(a) zagrożenia niewypłacalnością lub złożenia wniosku 

o ogłoszenie upadłości Zamawiającego;  

(b) przystąpienia przez Zamawiającego do likwidacji jego 

działalności;  

(c) zajęcia egzekucyjnego lub zabezpieczającego 

dotyczącego istotnej części majątku Zamawiającego;  

(d) utraty przez Zamawiającego płynności finansowej lub 

dokonania przeniesienia całości lub części majątku na 

rzecz wierzycieli.  

§ 23.  

1. Siła wyższa oznacza niezależne od woli Strony zdarzenie 

uniemożliwiające wykonanie jej zobowiązań wynikających 

z umowy w całości lub w części, trwale lub przejściowo, którego 

Strona nie mogła w normalnych warunkach przewidzieć ani 

zapobiec lub przeciwdziałać zdarzeniu bądź jego skutkom przy 

zachowaniu należytej staranności. Zdarzeniami siły wyższej są w 

szczególności:  

(a) klęski żywiołowe, w tym: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, 

huragan, nawałnice, śnieżyce, oblodzenia, grad;  

(b) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan 

wyjątkowy, embarga, blokady, itd.;  

(c) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne;  

(d) strajki powszechne i lokauty (za wyjątkiem strajków 

i lokautów u Stron) lub inne niepokoje społeczne, w tym 

publiczne demonstracje i blokady drogowe;  

(e) ograniczenia komunikacji, przerwy w dostawach energii 

lub innych mediów.  

2. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy przez Stronę z uwagi na skutki siły wyższej 

nie będzie uznawane za naruszenie Umowy. O ile to możliwe 

w danych okolicznościach Strona dotknięta skutkami siły wyższej 

zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę 

o wystąpieniu siły wyższej, jej przyczynie i przewidywanym czasie 

trwania.  

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej terminy dla realizacji 

zobowiązań wynikających z Umowy, dla których siła wyższa 

stanowi przeszkodę, ulegają stosownemu przedłużeniu o czas 

występowania siły wyższej oraz czas usunięcia jej skutków 

umożliwiający wznowienie wykonywania Umowy.  

4. W przypadku, gdy stan siły wyższej utrzymuje się przez okres 

dłuższy niż 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni uniemożliwiając 

wykonywanie Umowy, każda ze Stron może odstąpić od Umowy. 

W takim przypadku żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności 

za niewykonanie Umowy, a Strony zobowiązane są dokonać 

rozliczenia przy uwzględnieniu stanu realizacji Umowy.  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 24.  

Mając na względzie charakter usług dotyczących Wymiany Stolarki, 

Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy określone 

w art. 27 – 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. 

tj. z dnia 9 marca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 683):  

(a) nieprefabrykowanych - wyprodukowanych według 

specyfikacji Zamawiającego lub służących zaspokojeniu 

jego zindywidualizowanych potrzeb;  
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(b) nieznajdujących się w standardowej ofercie Wykonawcy, 

w szczególności o niestandardowej kolorystyce;  

(c) wytworzonych w znacznych ilościach specjalnie dla 

realizacji zamówienia złożonego przez Zamawiającego;  

(d) towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu 

jednostkowym, jeżeli opakowanie zostało otwarte po 

dostarczeniu;  

(e) towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój 

charakter, zostały nierozłącznie połączone z innymi 

rzeczami.  

§ 25.  

1. Strony będą korzystały ze swoich uprawnień wynikających 

z Umowy dla zapewnienia właściwego wykonania Umowy oraz 

dopełnią należytej staranności i wykorzystają posiadane środki 

prawne i możliwości faktyczne, w celu zapewnienia, iż 

zobowiązania określone w Umowie będą wiążące także dla osób 

zatrudnionych przez Stronę oraz jej przedstawicieli.  

2. Strony zobowiązują się: 

(a) współpracować przy realizacji postanowień Umowy 

w dobrej wierze, w duchu wzajemnej lojalności oraz 

z poszanowaniem uzasadnionych wzajemnych interesów;  

(b) do aktywnego współdziałania przy realizacji przedmiotu 

Umowy, w tym wzajemnego przekazywania informacji 

mających znaczenie dla należytego wykonania 

zobowiązań umownych Stron.  

§ 26.  

Zmiana lub uzupełnienie Umowy wymaga formy pisemnej aneksu pod 

rygorem nieważności.  

§ 27.  

1. Jeżeli niektóre z postanowień Umowy są nieważne, nieskuteczne 

lub wadliwe w inny sposób zostają one zastąpione z mocy 

niniejszego postanowienia ważnymi i niewadliwymi 

postanowieniami o treści i skutkach prawnych możliwie zbliżonych 

pod względem ekonomicznym i funkcjonalnym w stosunku do 

postanowień zastępowanych, a Umowa pozostaje w mocy co do 

pozostałych postanowień.  

§ 28.  

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu w zakresie 

wykonania postanowień Umowy, Strony będą podejmowały 

starania w celu rozstrzygnięcia powstałego sporu w sposób 

polubowny oraz dążyć w dobrej wierze do osiągnięcia 

porozumienia.  

2. Wszelkie sprawy wynikłe z Umowy zawartej pomiędzy Stronami, 

w szczególności związane z ustaleniem istnienia Umowy, jej 

wykonaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem oraz dochodzeniem 

roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji 

właściwych sądów Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że 

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 

W przypadku Umów zawieranych z Zamawiającym nie będącym 

konsumentem, sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania 

wszelkich sporów wynikających z Umowy zawartej pomiędzy 

Stronami będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 29.  

1. Zamawiający zobowiązany jest do wskazania przedstawiciela lub 

przedstawicieli uprawnionych do uzgadniania spraw dotyczących 

szczegółowych aspektów technicznych, logistycznych 

i organizacyjnych Wymiany Stolarki oraz bieżącej koordynacji 

realizacji Umowy. Domniemywa się, że przedstawiciel 

(przedstawiciele) Stron wskazani w Umowie lub osobnych pismach 

Stron posiadają umocowanie do działania w imieniu danej Strony 

w powyższym zakresie.  

2. Strona uprawniona jest do zmiany swojego przedstawiciela 

wskazanego w Umowie lub w osobnym piśmie na podstawie 

jednostronnego pisemnego oświadczenia pod warunkiem 

wskazania w treści tego oświadczenia nowego przedstawiciela 

Strony.  

§ 30.   

1. Strony zobowiązane są do prowadzenia komunikacji, składania 

oświadczeń woli i wiedzy, za pośrednictwem adresów 

korespondencyjnych, adresów elektronicznych oraz numerów 

telefonów i telefaksów wskazanych w treści Umowy.  

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania 

o przeszkodach mających negatywny wpływ na realizację Umowy 

oraz o zmianach adresów do doręczeń, pod rygorem uznania 

doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne.  

3. W przypadku doręczenia za pomocą listu poleconego, pierwsze 

nieodebrane awizo uważa się za doręczenie skuteczne.  

§ 31.  

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od 12 października 

2018.  


