
Ogólne warunki dostaw i płatności WITT Polska Sp. z o.o. 
 
1) Informacje ogólne, zakres obowiązywania 

1. Poniższe warunki dotyczą wszystkich 
obecnych i przyszłych relacji handlowych. 

2. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych 
warunków handlowych jest osoba fizyczna lub 
prawna bądź spółka osobowa posiadająca 
zdolność prawną, z którą nawiązano relację 
handlową i która prowadzi działalność 
gospodarczą lub samodzielną działalność 
zawodową. Klientem w rozumieniu niniejszych 
warunków handlowych jest zarówno 
użytkownik, jak i przedsiębiorca. 

3. Żadne inne Ogólne Warunki Handlowe nie 
wiążą Stron, chyba że ich ważność zostanie 
wyraźnie potwierdzona w formie pisemnego 
oświadczenia przez obie Strony.  

2) Zawarcie umowy 

1. Nasze oferty są niezobowiązujące. 
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania 
zmian w zakresie technicznej chrakterystyki 
produktów w związku z korzystaniem z 
osiągnięć postępu technicznego. Podobnie, 
zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania 
zmian dotyczących formy, koloru i/lub wagi 
produktów w rozsądnym zakresie. Dokumenty 
przynależne do oferty, takie jak ilustracje, 
rysunki, dane dotyczące wagi i wymiarów są 
miarodajne jedynie w przybliżeniu, o ile 
wyraźnie nie zostało określone, że są one 
wiążące. Zastrzegamy sobie prawo własności i 
prawa autorskie do kosztorysów, rysunków i 
innych dokumentów; mogą one być 
udostępniane osobom trzecim wyłącznie za 
naszą zgodą. 

2. Nasze ceny są cenami loco fabryka. Są to 
ceny netto, a zatem do cen należy doliczyć 
obowiązujący podatek VAT w ustawowej 
wysokości. Opakowania są fakturowane 
oddzielnie. Zwroty opakowań są przyjmowane 
wyłącznie w przypadku dostaw zwrotnych z 
opłaconym kosztem transportu. 

3. Poprzez zamówienie towaru klient składa 
wiążącą deklarację zainteresowania nabyciem 
zamawianego towaru. Zastrzegamy sobie 
prawo do przyjęcia oferty umowy, zawartej w 
zamówieniu, w terminie dwóch tygodni od daty 
jej otrzymania. Przyjęcie oferty może nastąpić 
w drodze pisemnej lub poprzez wydanie 
towaru klientowi. 

4. W przypadku zamówienia towaru drogą 
elektroniczną niezwłocznie potwierdzimy 
otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie 
otrzymania nie stanowi wiążącego przyjęcia 
zamówienia. Potwierdzenie otrzymania może 
być powiązane z informacją o przyjęciu 
zamówienia. 

5. Umowa zostaje zawarta z zastrzeżeniem 
prawidłowego i terminowego otrzymania 
dostaw od naszych dostawców. Postanowienie 
to dotyczy wyłącznie przypadku, w którym nie 
ponosimy odpowiedzialności za brak realizacji 
dostawy, zwłaszcza wówczas, gdy między 
nami a naszym dostawcą występują transakcje 
hedgingowe. Klient zostanie niezwłocznie 
poinformowany o braku dostępności 

świadczenia. Ewentualnie spełnione już 
swiadczenia wzajemne, zostaną niezwłocznie 
zwrócone. 

6. W przypadku braku dostępności zamówionych 
towarów zastrzegamy sobie prawo do 
odstąpienia od umowy. W razie odstąpienia 
stosuje się postanowienia punktu 5, zdanie 3 i 
4. 

7. Uzupełnienia umowy, jej zmiany i dodatkowe 
ustalenia wymagają dla swojej ważności 
naszego pisemnego potwierdzenia. Nasi 
pracownicy handlowi nie są uprawnieni do 
zawierania dodatkowych porozumień w formie 
ustnej ani do udzielania ustnych zapewnień, 
wykraczających poza treść pisemnej umowy. 

3) Dostawa i koszty 

1. Termin dostawy zostanie przez nas 
potwierdzony na piśmie. 

2. Terminy i daty dostaw nie są wiążące, o ile nie 
uzgodniono wyraźnie inaczej w formie 
pisemnej. Podanie przez nas określonych dat i 
terminów dostaw odbywa się z zastrzeżeniem 
prawidłowego i terminowego otrzymania 
dostaw od naszych dostawców. Zastosowanie 
ma odpowiednio treść §2 pkt. 5. 

3. Opóźnienia dostaw i świadczeń, powstałe 
wskutek działania siły wyższej lub innych 
niemożliwych do przewidzenia zdarzeń, które 
znacznie utrudniają lub uniemożliwiają nam 
realizację dostawy i nie są przez nas 
zawinione (w tym szczególnie wojna, 
zdarzenia o charakterze wojennym, 
rozporządzenia urzędowe, brak udzielenia 
zgody na wywóz, wwóz lub przejazd, krajowe 
ograniczenia obrotu handlowego, strajki, 
blokady i inne zakłócenia pracy dowolnego 
typu, utrudnienia ruchu), niezależnie od tego, 
czy zdarzenia te wystąpią po stronie naszej, 
naszych dostawców lub ich dostawców, 
upoważniają nas do wydłużenia czasu dostawy 
lub świadczenia usługi o czas utrudnienia plus 
odpowiedni czas na rozpoczęcie działania, 
bądź do całkowitego lub częściowego 
odstąpienia od umowy – o ile nie została 
jeszcze zrealizowana. Termin dostawy 
wydłuża się również o czas opóźnienia klienta 
z realizacją jego obowiązków wynikających z 
umowy. 

4. Jeżeli utrudnienie trwa dłużej niż trzy miesiące, 
klient po wyznaczeniu stosownego terminu (co 
najmniej 14 dni) ma prawo do całkowitego lub 
częściowego odstąpienia od umowy – o ile nie 
została jeszcze zrealizowana. Jeżeli termin 
dostawy przy zastosowaniu postanowień 
punktu 2 ulegnie wydłużeniu lub zostaniemy 
zwolnieni z obowiązku realizacji dostawy, klient 
nie może dochodzić roszczeń 
odszkodowawczych na tej podstawie. Firma 
WITT POLSKA Sp. z o.o. może powoływać się 
na wyżej wymienione okoliczności wyłącznie 
wówczas, jeżeli klient został powiadomiony w 
stosownym terminie. 

5. Zastrzega się możliwość realizowania dostaw 
częściowych. 

6. Transport koleją lub za pośrednictwem firm 

spedycyjnych jest realizowany wyłącznie na 
zlecenie klienta i na jego koszt. 

7. Dostawy poza granice kraju są realizowane 
zawsze na koszt klienta. 

8. Wytyczne dotyczące wysyłki należy dostarczyć 
wraz z zamówieniem. W przeciwnym razie 
klient pozostawia nam decyzję o wyborze 
rodzaju i drogi wysyłki. 

9. Wysyłka jest realizowana na rachunek i ryzyko 
przedsiębiorcy. Ubezpieczenia transportowe 
dla naszych dostaw znajdują się w gestii 
klienta i stanowią jego koszt. 

10. W przypadku opóźnienia dostawy 
klient może odstąpić od umowy dopiero po 
upływie stosownego terminu dodatkowego. 

4) Opóźnienie w przyjęciu dostawy 

1. Na czas opóźnienia w przyjęciu dostawy ze 
strony klienta mamy prawo do 
zmagazynowania przedmiotów dostawy na 
ryzyko i koszt klienta. W tym celu możemy 
korzystać również z usług firm spedycyjnych 
lub magazynowych. 

2. Za czas opóźnienia w przyjęciu dostawy klient 
jest zobowiązany do zapłacenia nam, w formie 
rekompensaty z tytułu powstałych kosztów 
magazynowych, bez dalszych dowodów, 
ryczałt w wysokości 1% ceny zakupu 
miesięcznie, nie więcej jednak 50,00 EUR. 
Klient może jednak udowodnić, że nie doszło 
do powstania szkody lub że powstała szkoda 
jest znacznie niższa niż wyżej wymieniona 
kwota ryczałtowa. W przypadku wystąpienia 
wyższych kosztów magazynowania możemy 
zażądać od klienta zwrotu tych kosztów po 
przedstawieniu dowodów. 

3. Jeżeli po upływie wyznaczonego terminu klient 
odmawia przyjęcia towarów objętych dostawą 
lub oświadczy, że nie jest zainteresowany 
przyjęciem towarów, mamy prawo do odmowy 
realizacji umowy i żądania odszkodowania z 
powodu braku realizacji. Mamy prawo do 
żądania od klienta odszkodowania w formie 
albo ryczałtowej kwoty w wysokości 25% 
uzgodnionej ceny zakupu, albo rekompensaty 
z tytułu faktycznie powstałej szkody. W 
przypadku żądania z naszej strony ryczałtowej 
zapłaty z tytułu poniesienia szkody, klient ma 
prawo  udowodnić, że nie doszło do powstania 
szkody lub że szkoda jest znacznie niższa niż 
wyżej wymieniona kwota ryczałtowa. 

5) Zastrzeżenie własności 

1. Zastrzegamy sobie prawo własności do 
towarów do momentu uiszczenia pełnej 
wysokości ceny zakupu i w ramach bieżącej 
relacji handlowej do momentu całkowitego 
rozliczenia wszystkich wierzytelności 
wynikających z tej relacji handlowej. 

2. Klient jest zobowiązany obchodzić się z 
towarami z należytą ostrożnością. Jeżeli 
wymagane są prace konserwacyjne lub 
kontrolne, klient jest zobowiązany do ich 
regularnego przeprowadzania na własny koszt. 

3. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania nas o dostępie osób trzecich do 
towarów, na przykład w przypadku zastawu, a 
także ewentualnych uszkodzeniach lub 
zniszczeniu towarów. Ponadto klient jest 
zobowiązany do informowania osób trzecich o 
naszym tytule własności. Klient jest 
zobowiązany do niezwłocznego informowania 
nas o zmianie posiadacza towaru oraz o 
zmianie własnego miejsca zamieszkania. 

4. W przypadku naruszenia postanowień umowy 
przez klienta, zwłaszcza w przypadku 
opóźnienia płatności lub naruszenia obowiązku 
wynikającego z punktu 3 i punktu 4 niniejszego 
postanowienia, mamy prawo do odstąpienia od 
umowy i zażądania zwrotu towarów. 

5. Przedsiębiorca ma prawo do dalszego 
zbywania towarów w ramach zwykłego obrotu 
handlowego. Przedsiębiorca z góry ceduje na 
nas wszelkie wierzytelności w pełnej 
wysokości wynikającej z rachunku, jakie będą 
mu przysługiwały ze strony osób trzecich w 
związku z dalszym zbyciem towarów. 
Przyjmujemy tę cesję. Po cesji przedsiębiorca 
jest uprawniony do dochodzenia 
wierzytelności. Zastrzegamy sobie prawo do 
samodzielnego dochodzenia wierzytelności, 
jeżeli przedsiębiorca nie dopełnia prawidłowo 
swoich zobowiązań w zakresie płatności lub 
opóźnia się w zakresie realizacji płatności. W 
takim przypadku przedsiębiorca jest 
zobowiązany do powiadomienia nas na 
żądanie o scedowanych na nas 
wierzytelnościach i związanych z tym 
dłużnikach, podania wszelkich danych 
niezbędnych do dochodzenia płatności, 
wydania związanych z nimi dokumentów i 
powiadomienia dłużników o cesji. 

6. Serwisowanie i przetwarzanie towarów przez 
przedsiębiorcę odbywa się zawsze w naszym 
imieniu i na nasze zlecenie, przy czym nie 
stwarza to dla nas żadnych zobowiązań. Jeżeli 
przetwarzanie odbywa się z zastosowaniem 
przedmiotów nienależących do nas, nabywamy 
prawo współwłasności nowej rzeczy według 
relacji wartości dostarczonego przez nas 
towaru do pozostałych przedmiotów 
poddanych przetwarzaniu. Postanowienie to 
ma zastosowanie także w sytuacji, gdy towar 
zostaje połaczony lub nierozdzielnie 
zmieszany z innymi przedmiotami, 
nienależącymi do nas. W przypadku, gdy klient 
wskutek przetworzenia lub zmieszania 
towarów stanie się ich wyłącznym 
właścicielem, z góry udziela nam prawa 
współwłasności według relacji wartości 
dostarczonego przez nas towaru. Uzgadnia się 
zabezpieczenie naszego prawa własności lub 
współwłasności dla nas ze strony klienta. 

7. Ustanawianie zastawu lub przenoszenie przez 
klienta prawa własności do należących do nas 
towarów jest niedopuszczalne. 

8. Zobowiązujemy się do zwolnienia 
przysługujących nam zabezpieczeń w takim 
zakresie, w jakim ich wartość przekracza 
zabezpieczane wierzytelności o ponad 20%, o 
ile nie zostały one jeszcze uiszczone. 

6) Wynagrodzenie 

1. Klient zobowiązuje się do zapłacenia ceny 
zakupu bez jakichkolwiek potrąceń i prowizji, w 
terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. 
Nie dotrzymanie tego terminu traktowane 
będzie jak opóźnienie w realizacji płatności ze 
strony klienta. Za czas trwania opóźnienia 
przedsiębiorcy naliczane będą odsetki od 
kwoty dłużnej, w wysokości obowiązujących w 
Polsce odsetek ustawowych1. Zastrzegamy 
sobie prawo do udowodnienia i dochodzenia 
od przedsiębiorcy wyższej szkody z tytułu 
opóźnienia. 

2. W przypadku istnienia wielu otwartych 
wierzytelności, zapłaty klienta będą zaliczane 
w pierwszej kolejności na poczet wymagalnego 
długu, zaś spośród wielu wymagalnych długów 
na poczet tego, który stanowi dla nas mniejsze 
zabezpieczenie; wśród wielu równie 
bezpiecznych długów na poczet tego, który jest 
dla klienta większym obciążeniem; wśród wielu 
długów stanowiących równe obciążenie na 
poczet długu starszego, a w przypadku 
jednakowego wieku długów – proporcjonalnie 
na poczet każdego z nich. Postanowienie to 
obowiązuje również w przypadku, gdy klient 
powinien dokonać płatności ze wskazaniem 
zakresu spłaty. Jeżeli oprócz głównej kwoty 
klient jest zobowiązany również do uiszczenia 
odsetek i kosztów, wówczas płatność 
niewystarczającą do spłaty całości zadłużenia 
będzie najpierw zaliczana na poczet kosztów, 
następnie odsetek, a na końcu na poczet 
kwoty głównej. Postanowienie to obowiązuje 
również w przypadku, gdy klient określił inny 
sposób zaliczenia swojej płatności. Klient 
zostanie przez nas niezwłocznie 
poinformowany o dokonanym sposobie 
zaliczenia. 

3. Czeki bankowe będą przyjmowane wyłącznie z 
zastrzeżeniem ich zrealizowania i wyłącznie 
datio in solutum. Nie jesteśmy zobowiązani do 
przyjmowania weksli. 

4. Jeżeli klient opóźnia się z realizacją płatności, 
ze swojej winy nie dotrzymuje innych istotnych 
zobowiązań wynikających z umowy, lub jeżeli 
znane są nam okoliczności, które mogą 
obniżyć wiarygodność kredytową klienta, 
zwłaszcza wstrzymanie płatności lub zawisłość 
postępowania upadłościowego, wszelkie 
wierzytelności stają są natychmiast 
wymagalne. W takich przypadkach mamy 
prawo do wstrzymania kolejnych dostaw lub 
uzależnienia ich realizacji od uiszczenia 
przedpłaty lub zabezpieczenia. 

7) Zakaz cesji 

Cedowanie należnych nam wierzytelności na 
osoby trzecie jest wykluczone, chyba że 
wyraźnie udzielimy zgody na cesję w formie 
pisemnego oświadczenia.  Takiej zgody 
udzielić możemy w drodze wyjątku wówczas, 
gdy klient udowodni nam istnienie po jego 
stronie ważnego powodu do takiej cesji. 
Roszczenia gwarancyjne nie podlegają cesji. 

                                                     
1 Od grudnia 2008 odsetki ustawowe wynoszą 
13% w skali rocznej 
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8) Przeniesienie ryzyka 

1. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, ryzyko 
przypadkowej utraty i przypadkowego 
pogorszenia stanu towarów przechodzi na 
klienta z chwilą przekazania, a w przypadku 
zakupu z wysyłką – z chwilą wydania 
przedmiotu spedytorowi, przewoźnikowi lub 
innej osobie bądź instytucji wyznaczonej do 
realizacji transportu. 

2. Opóźnienie przyjęcia towaru ze strony klienta 
jest równoznaczne z jego przekazaniem. 

9) Roszczenia z tytułu wad 

1. Nieznaczne różnice w zakresie koloru, 
wymiarów oraz innych cech jakości i 
właściwości towarów nie stanowią podstaw do 
zgłaszania roszczeń z tytułu wad. 

2. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, w przypadku 
wad towaru realizujemy w pierwszej kolejności 
świadczenia gwarancyjne, polegające, według 
naszej decyzji, na naprawie lub wymianie 
towaru. Wymienione części stają się naszą 
własnością. 

3. Jeżeli naprawa nie przyniesie rezultatu, klient 
może żądać, w zależności od jego wyboru, 
obniżenia wynagrodzenia lub odstąpienia od 
umowy. W przypadku niewielkiej niezgodności 
z postanowieniami umowy, zwłaszcza w 
przypadku drobnych usterek, klientowi nie 
przysługuje jednak prawo odstąpienia. 

4. Przedsiębiorcy są zobowiązani do zgłoszenia 
nam widocznych wad w terminie dwóch 
tygodni od daty otrzymania towaru. W 
przeciwnym razie dochodzenie roszczenia z 
tytułu wad jest wykluczone. Należy również 
niezwłocznie zgłosić nam później wykryte 
wady; w przeciwnym razie towary będą 
uważane za zaakceptowane pomimo istnienia 
tych usterek. Zgłoszenie wad powinno mieć 
formę pisemną i dokładnie opisywać zgłaszaną 
wadę. Dla zachowania terminu zgłoszenia 
decydująca jest data nadania zgłoszenia. Na 
przedsiębiorcy spoczywa cały ciężar dowodu 
co do wszystkich warunków roszczenia, 
zwłaszcza samej wady, momentu stwierdzenia 
wady i terminowości jej zgłoszenia. 

5. Klient jest zobowiązany do odesłania do nas 
kwestionowanego towaru. W przypadku 
potwierdzenia istnienia wady towaru, 
zwracamy związane z tym koszty. Odesłanie 
towaru powinno nastąpić jednocześnie z 
pisemnym zgłoszeniem wady, w każdym razie 
jednak niezwłocznie po przesłaniu zgłoszenia 
wady, z załączeniem kopii wystawionego przez 
nas rachunku. 

6. Jeżeli z powodu wady prawnej, bądź wady 
fizycznej, której nie dało się usunąć, klient 
zdecyduje się na odstąpienie od umowy, nie 
przysługują mu już roszczenia 
odszkodowawcze z tytułu zaistniałej wady. 

7. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, termin 

przedawnienia odnośnie wad fizycznych 
towarów bądź naruszenia związanych z 
dostawą obowiązków wynosi 1 rok od daty 
przekazania towarów. Postanowienie to nie ma 
zastosowania w przypadku nieterminowego 
zgłoszenia nam wady przez przedsiębiorcę 
(por. powyższy punkt 4). 

8. Jeżeli klient otrzymał wadliwą instrukcję 
montażu/obsługi, jesteśmy zobowiązani 
jedynie do dostarczenia prawidłowej instrukcji 
montażu/obsługi i to tylko wówczas, gdy wada 
instrukcji montażu/obsługi może prowadzić do 
nieprawidłowych montażu/obsługi. 

9. Klient nie otrzymuje za naszym pośrednictwem 
gwarancji w sensie prawnym. Postanowienie to 
nie ma wpływu na gwarancje producenta. 

10. Roszczenia z tytułu wad nie 
usprawiedliwiają wstrzymania należnych 
płatności, chyba że sprawa dotyczy 
bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych 
roszczeń. 

10) Ograniczenia odpowiedzialności 

1. W przypadku naruszenia obowiązków, 
stanowiącego lekkie zaniedbanie, nasza 
odpowiedzialność ogranicza się normalnych, 
typowych dla danego towaru i umowy, 
możliwych do przewidzenia następstw. 
Postanowienie to dotyczy również naruszenia 
obowiązków, stanowiącego lekkie zaniedbanie, 

ze strony naszych przedstawicieli handlowych 
lub osób uczestniczących pomocniczo w 
realizacji dostawy. Wobec przedsiębiorców nie 
ponosimy odpowiedzialności w przypadku 
naruszenia mało istotnych obowiązków 
umownych, stanowiącego lekkie zaniedbanie. 

2. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie 
dotyczą roszczeń klienta z tytułu 
odpowiedzialności za produkt. Ponadto 
ograniczenia odpowiedzialności nie 
obowiązują w przypadku zawinionych przez 
nas uszkodzeń ciała i szkody na zdrowiu lub w 
przypadku utraty życia klienta. 

3. Nie stosuje się odpowiedzialności z tytułu 
uszkodzeń dostarczonego produktu, jeżeli 
klient nie przestrzega naszych wskazówek 
dotyczących montażu, uruchomienia i obsługi 
przedmiotu zakupu lub dokonuje 
nieautoryzowanej przez nas ingerencji w 
produkt. 

4. Roszczenia odszkodowawcze klienta z tytułu 
wad towarów ulegają przedawnieniu po 
upływie roku od daty przekazania towaru. 
Postanowienie to nie ma zastosowania w 
przypadku zarzucenia nam rażącego 
zaniedbania, a także w przypadku zawinionych 
przez nas uszkodzeń ciała i szkody na zdrowiu 
lub w przypadku utraty życia klienta. Zarzuty i 
roszczenia wspomniane w tym punkcie stosują 
się zarówno do naszego własnego 
postępowania, jak i czynności podejmowanych 

przez naszych przedstawicieli handlowych lub 
osób uczestniczących pomocniczo w realizacji. 

11) Postanowienia końcowe 

1. Obowiązującym prawem jest prawo polskie. 
Postanowienia Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej 
sprzedaży towarów (CSIG) nie mają 
zastosowania. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy 
podlegają właściwości miejscowej sądu 
właściwego dla siedziby naszej firmy.  

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy z 
klientem, łącznie z niniejszymi Ogólnymi 
warunkami dostaw i patności, okazało się 
całkowicie lub częściowo bezskuteczne, nie 
wpływa to na ważność pozostałych 
postanowień. Całkowicie lub częściowo 
nieważne postanowienie należy zastąpić 
regulacją możliwie najbardziej zbliżoną do 
ekonomicznego lub prawnego celu 
nieważnego postanowienia. 

4. Informujemy, że dane klientów są zapisywane 
odrębnie jako dane inwentaryzacyjne i jako 
dane rozliczeniowe w ramach obowiązujących 
przepisów dotyczących ochrony danych.  
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