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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

NEPTUN SP. Z O.O.  (OWS) 

 

 

 

§1 

Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) określają zasady zawierania Umów Sprzedaży przez Neptun 

Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej Neptun Sp. z o.o.) oraz stanowią integralną część wszystkich 

Umów Sprzedaży zawieranych przez Neptun Sp. z o.o. i Kupującego (łącznie zwanymi „Stronami”). 

 

§2 

Z chwilą podpisania przez Kupującego zamówienia, oferty, faktury VAT lub innego oświadczenia 

odwołującego się do niniejszych warunków, Kupujący uznaje niniejsze warunki za prawnie wiążące.  

§3 

Niniejsze OWS są jedynymi warunkami, które mają zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy 

Neptun Sp. z o.o a Kupującym. Umowa sprzedaży może zawierać - w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności - odmienne postanowienia niż te, które wynikają z OWS. W takim wypadku Strony będą 

związane postanowieniami umowy, jak również OWS w takim zakresie w jakim nie pozostają w 

sprzeczności z umową.  

 

§4 

W razie sprzeczności między Ogólnymi Warunkami a regulaminami lub wzorcami umów 

stosowanymi przez Kupującego, zastosowanie mają niniejsze OWS.  

 

§5 

Niniejsze OWS wiążą strony zarówno w przypadku jednorazowej umowy sprzedaży jak i w trakcie 

trwania stałej umowy współpracy. 

§6 

1. Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej, za pośrednictwem faxu lub poczty 

elektronicznej.  

2. Zamówienie musi jednoznacznie określać ilości towaru, termin realizacji i inne informację 

niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.  

3. Zamówienie jest wiążące dla Neptun Sp. z o.o. tylko i wyłącznie w przypadku pisemnego 

potwierdzenia przyjęcia zamówienia.  

4. Neptun Sp. z o.o. ma prawo uzależnić realizację zamówienia od uprzedniej wpłaty części bądź 

całości ceny należnej z tytułu zamówienia przez Kupującego.  

5. Neptun Sp. z o.o. ma prawo uzależnić realizację zamówienia od złożenia odpowiedniego 

zabezpieczenia. 

6. Neptun Sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji zamówienia szczególnie w przypadku kiedy 

kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą za poprzednie dostawy.  

 

 

§7 

W celu rozpoczęcia procedury zawarcia umowy sprzedaży Kupujący prześle Neptun Sp. z o.o.  

a)zapytanie dotyczące możliwości i warunków nabycia wskazanych w zapytaniu Towarów albo 

b)zamówienie na Towary.  

 

§8 

W przypadku otrzymania zapytania Neptun Sp. z o.o. prześle Kupującemu ofertę, która zawierać 

będzie co najmniej: 

a) specyfikację Towarów zweryfikowaną pod względem zapytania oraz poda dostępność produktów,  
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b) cenę netto wyrażoną w PLN, 

c) warunki płatności, w tym termin zapłaty ceny, 

d) orientacyjny termin realizacji zamówienia. 

 

§9 

Przedstawiona przez Neptun sp. z o.o. oferta będzie wiążąca w okresie wskazanym w treści oferty. W 

przypadku braku wskazania okresu ważności oferty będzie ona ważna tylko w dniu jej sporządzenia.  

 

§10 

W okresie ważności oferty Kupujący może w każdym czasie ofertę przyjąć poprzez złożenie 

zamówienia na Towary objęte ofertą. 

 

§11 

1. Zamówienie Kupującego poprzedzone ofertą Neptun Sp. z o.o. powinno zawierać: 

a)powołanie się na ofertę, 

b)specyfikację zamawianych Towarów, zgodnie z oznaczeniami zawartymi w ofercie, 

d)miejsce dostawy Towaru, oraz datę (względnie harmonogram dostaw), 

e)imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru Towaru. 

f) podpis Kupującego a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji Kupującego. 

2. Zamówienie może być złożone za pomocą faksu bądź e-mail.  Zamówienie takie wiąże Kupującego 

bez konieczności jego potwierdzania w formie pisemnej. Neptun Sp. z o.o. może zażądać 

potwierdzenia zamówienia na piśmie.  

 

§12 

Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane 

jako przyjęcie oferty, lecz jako nowe zapytanie o możliwość nabycia Towarów, które wymaga 

sporządzenia nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta traci ważność. 

 

§13 

Po otrzymaniu i potwierdzeniu przyjęcia przez Neptun Sp. z o.o.  zamówienia, zostaje zawarta 

Umowa Sprzedaży, na którą składają się: oferta Neptun, zamówienie Kupującego i OWS.  

 

§14 

Neptun Sp. z o.o. może odmówić przyjęcia zamówienia Kupującego bez podania przyczyn, 

zawiadamiając go o tym w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Brak zawiadomienia 

przez Neptun Sp. z o.o. w żadnym przypadku nie oznacza przyjęcia zamówienia Kupującego. 

 

§15 

Niezależnie od trybu zawarcia Umowy Sprzedaży Neptun Sp. z o.o. ma prawo dokonywać korekt 

oczywistych omyłek pisarskich w zamówieniach Kupującego, w szczególności omyłek dotyczących 

określenia nazwy Towaru. Neptun Sp. z o.o.  powiadamia Kupującego o dokonanej korekcie w 

potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W przypadku braku zgody Kupującego na dokonaną korektę nie 

dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych 

jest równoznaczny ze zgodą na realizację zamówienia skorygowanego. 

 

§16 

W przypadku złożenia zamówienia na Towar, który został wycofany z produkcji, Neptun Sp. z o.o.  

ma prawo zmienić zamawiany Towar na aktualnie produkowany ekwiwalentny, powiadamiając o tym 

Kupującego. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na 

zmianę zamawianego Towaru na Towar wskazany przez Neptun Sp. z o.o. W razie braku zgody 

Kupującego na zmianę Towaru, dane zamówienie nie jest przyjęte do realizacji. 

 

§17 
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Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu umowy sprzedaży jak 

również wprowadzenie zmian w zamówieniu, nie będą uwzględniane i nie zwalniają Kupującego od 

zapłaty ceny za całość zamówienia, chyba że taka możliwość została zastrzeżona pisemnie w treści 

oferty lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. 

 

§18 

Kupujący ponosi wobec Neptun Sp. z o.o. odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek 

rezygnacji z całości lub części zamówienia po zawarciu umowy sprzedaży. 

 

§19 

Termin dostawy będzie ustalony indywidualnie dla każdego zamówienia.   

 

§20 

Neptun Sp. z o.o. zobowiązuje się do terminowego wykonywania dostaw Towaru. W żadnym jednak 

wypadku Neptun Sp. z o.o.  nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach 

Towaru, o ile inaczej wyraźnie nie uzgodniono. Neptun Sp. z o.o.  nie odpowiada za kary umowne 

płatne przez Kupującego na rzecz jego kontrahentów lub za inne roszczenia podnoszone przez 

kontrahentów wobec Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie Towaru. 

 

§21 

Neptun Sp. z o.o.  zobowiązuje się dostarczyć Towary na wskazane w zamówieniu miejsce, o ile 

miejsce to znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy zachowaniu minimum 

logistycznego. Neptun Sp. z o.o. może ale nie musi żądać osiągnięcia minimum logistycznego o 

wartości 5.000 PLN netto. 

 

§22 

Jeśli w zamówieniu nie wskazano miejsca dostawy, miejscem tym jest siedziba Kupującego. 

 

§23 

Korzyści i ciężary związane z Towarem, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia, 

przechodzą na Kupującego z chwilą dostawy Towaru na wskazane miejsce, po podpisaniu dokumentu 

WZ. 

 

§24 

1. Przed rozładunkiem Kupujący ma obowiązek zbadać dostarczone Towary w sposób 

odpowiedni do wielkości i rodzaju Towarów oraz sposobu ich opakowania; w razie 

stwierdzenia jakichkolwiek braków Towarów lub uszkodzeń, które mogły powstać w czasie 

transportu, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie taką okoliczność zgłosić poprzez 

sporządzenie protokołu przy udziale przewoźnika z dokładnym opisem różnic ilościowych 

bądź też wad jakościowych. Fakt ten Kupujący winien też odnotować na kopii dowodu 

dostawy. Nadto Kupujący ma obowiązek powiadomić o tym fakcie niezwłocznie Neptun Sp. z 

o.o., nie później jednak niż następnego dnia po dniu dostawy pod rygorem utraty roszczeń 

odszkodowawczych wobec Neptun Sp. z o.o., z tego tytułu. 

2. Kupujący zobowiązuje się, że w czasie dostawy obecny będzie upoważniony przedstawiciel 

Kupującego, który pisemnie potwierdzi odbiór towaru. Neptun Sp z o.o. lub Przewoźnik nie 

mają obowiązku badania czy osoba, która oświadcza, jest upoważnionym przedstawicielem 

Kupującego i czy posiada stosowne pełnomocnictwo. W szczególności za upoważnionego 

przedstawiciela Kupującego uznaje się kierownika budowy, majstra, jak również ich 

zastępców, lub inną osobę pełniącą podobną funkcję. 

3. Nieodebranie przez Kupującego Towaru w omówionym terminie lub odmowa odbioru 

Towaru nie powodują zwolnienia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny na rzecz Neptun Sp. 

z o.o. Neptun Sp z o.o. przysługuje również roszczenie o zwrot dodatkowych kosztów 

transportu lub składowania, jeżeli takie powstaną. Niezależnie od powyższych Neptun Sp. z 

o.o. może żądać od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % ogólnej wartości 
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zamówienia netto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze. Zastrzeżenie kary umownej nie 

wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego jej wysokość.  

4. Odmowa Kupującego przyjęcia którejkolwiek z części towaru będącego przedmiotem 

zamówienia, zwalnia Neptun Sp z o.o. z obowiązku dostawy pozostałej jego części, z 

zachowaniem prawa Neptun Sp o.o. do żądania zapłaty całej ceny dotyczącej dostawy będącej 

przedmiotem zamówienia. Za odmowę przyjęcia towaru uznaje się również brak obecności 

osoby uprawnionej do odbioru towaru w imieniu Kupującego w terminie określonym przez 

Neptun Sp. z o.o.  jak i nie potwierdzenie przez Kupującego na piśmie gotowości do odbioru 

towarów, jeżeli Neptun Sp. z o.o. na piśmie zażąda takiego potwierdzenia. 

 

§25 

Oferta Neptun Sp. z o.o., zawiera ceny w PLN chyba, że wskazano inną walutę. 

 

§26 

Do ceny należy doliczyć podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki. 

 

§27 

Wszystkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Neptun Sp. z o.o., wskazany 

na dokumencie, z którego wynika obowiązek zapłaty. 

 

§28 

Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz Neptun Sp. z 

o.o.,. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie Neptun Sp. z o.o., ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

 

§29 

Neptun Sp. z o.o., ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych umów sprzedaży 

zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień 

Kupującego, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur lub w razie 

przekroczenia ustalonego z danym Kupującym limitu kredytowego. 

 

§30 

Kupujący upoważnia Neptun Sp. z o.o., do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej 

do ich odbierania w imieniu Kupującego i do przesyłania ich na wskazany do korespondencji adres 

Kupującego. 

 

§31 

Za dzień otrzymania zapłaty uważa się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na konto bankowe 

Neptun Sp. z o.o. 

 

§32 

Zapłata ceny przez potrącenie i prawo zatrzymania towaru z powodu jakichkolwiek roszczeń 

Kupującego są wyłączone. Strony są upoważnione do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, chyba, że niniejsze warunki stanowią inaczej.  

§33 

Neptun Sp. z o.o. nie udziela gwarancji na Towary. Towary mogą jednak posiadać gwarancję 

producenta jeżeli wynika to z treści dołączonych do nich kart gwarancyjnych. Warunki takiej 

gwarancji określa ich producent. 

 

§34 

Neptun Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zgodność Towaru z oczekiwaniami Kupującego lub 

użytkowników, za prawidłowość zamontowania Towaru oraz za nieprawidłowe dobranie Towaru. 

 

§35 
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Neptun Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Kupującym.  

 

§36 

Odpowiedzialność Neptun Sp. z o.o. z tytułu rękojmi jest wyłączona.  

 

§37 

Strony zmierzać będą do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją lub 

wykonaniem umowy sprzedaży. 

 

§38 

Spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla Neptun Sp. z o.o. z 

siedzibą w Lublinie.  

 

§39 

W sprawach nieuregulowanych w OWS stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§40 

Nieważność, któregokolwiek warunku niniejszych OWS nie wpływa na ważność pozostałych OWS. 

 

 

 

 

 

 

 

 


