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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.P.D.K.LAMIN Sp.J. Daniluk, Kiersnowski 
 

§1. ZAKRES 

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej OWS) mają zastosowanie do sprzedaży rzeczy wykonanych zgodnie z 

zamówieniami i zawieranymi w ich konsekwencji umowami pomiędzy kupującym, a P.P.D.K.LAMIN Sp.J. Daniluk, Kiersnowski, 

Szosa Bronowicka 72D, 15-522 Białystok -Zaścianki, zwanym dalej Sprzedającym. 

1.2 OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez D.K.LAMIN w tym 

również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który 

dokonuje zakupu. 

1.3 OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie D.K.LAMIN lub na stronie 

internetowej www.dklamin.com.pl 

1.4 Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie 

innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy 

ustalonych przez Kupującego. 

1.5 Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie 

odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. 

1.6 Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami 

OWS. 

§2. ZAWARCIE UMOWY KUPNA SPRZEDAŻY 

 

2.1. Poszczególne zamówienia na wyroby będą realizowane na podstawie odrębnie zawartych umów na piśmie pomiędzy stronami. 

2.2 Zamówienie złożone przez Kupującego nie jest wiążące dla Sprzedającego do czasu jego potwierdzenia na piśmie.  

2.3 Z chwilą doręczenia przez Sprzedającego Kupującemu „Potwierdzenia Zamówienia” określającego przedmiot i warunki 

sprzedaży dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy stronami. 

 

§3. CENY 

 

3.1 Jeżeli nie postanowiono inaczej w ofercie, wszystkie ceny są cenami Ex Works tzn. nie obejmują kosztów transportu i 

ubezpieczenia, kosztów prac projektowych waz wykonania form drukowych. 

3.2 Jeżeli po pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego Kupujący wprowadza zmiany powodujące produkcję w 

nietypowych warunkach, Sprzedający ma prawo do zmiany ceny. 

 

§.4. TERMIN WYKONANIA UMOWY 

 

4.1 Strony w umowie ustalą termin dostarczenia towaru, który biegnie od dnia otrzymania przez Sprzedającego kompletnych 

informacji identyfikujących towar, niezbędnych do wykonania zlecenia. 

4.2 W przypadku jakichkolwiek późniejszych zmian w już potwierdzonym zamówieniu Sprzedający nie będzie zobowiązany do 

dotrzymania pierwotnie uzgodnionego / potwierdzonego terminu wykonania. 

4.3 Jeżeli nie postanowiono inaczej odbiór towaru następuje jednorazowo, w terminie 7 dni od daty poinformowania Kupującego o 

wykonaniu zamówienia. 

4.4 W przypadku siły wyższej* w szczególności: kieska żywiołowa, działanie władz, ogólny brak surowca, problemy 

komunikacyjne, awarie linii produkcyjnych, strajki Sprzedający może przedłużyć termin wykonania. Spóźniona realizacja z ww. 

przyczyn będzie traktowana jako siła wyższa*, a niedotrzymanie terminu wykonania w takim przypadku nie upoważnia Kupującego 

do wystąpienie z roszczeniami o straty. 

 4.5 Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu przechodzi na Kupującego z chwila wydania przedmiotu dostawy 

Kupującemu. 

4.6 Nie odebranie zamówionego towaru w terminie jak w punkcie 4.3 upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury na daną 

partię towaru i zorganizowania magazynowania na koszt i ryzyko Kupującego lub wysłania go do Kupującego na jego koszt. 

 

§ 5. WYKONANIE UMOWY 

 

5.1   Rzecz sprzedana będzie wykonana, jeżeli strony nie ustalą w umowie inaczej, ze standardowych materiałów / farb zgodnie 

zastosowanym przez wytwórcę procesem technologicznym. 

5.2   Umowa kupna sprzedaży będzie wykonana prawidłowo jeżeli ilości rzeczy sprzedanych będą mieściły się w następujących 

granicach tolerancji: 

zamówiona ilość:   tolerancja ilościowa: 

mniej niż 5OOkg                   +/-30%; ale nie mniej niż 10kg 

500-999kg                                               +/- 20% 

l000 kg i więcej                                       +/-10% 

5.3 Sprzedający zobowiązany jest do zapakowania przedmiotu dostawy w sposób uzgodniony dla danego wyrobu i zabezpieczający 

przed uszkodzeniem towaru w czasie przechowywania i transportu nie mniej jednak za opakowania specjalne pobierana będzie 

dodatkowa oplata. 

5.4 Jeśli nie ustalono inaczej wzorcem do realizacji umowy na wyroby drukowane jest wykonany przez Sprzedającego "cromalin" 

lub inny wydruk próbny wraz z opisaną numerycznie kolorystyką. 

5.5 Kupujący po otrzymaniu wydruku próbnego powinien dokonać na nim wszelkich poprawek i zwrócić podpisany do 

Sprzedającego w uzgodnionym czasie. Nie odesłanie podpisanego cromallnu w oznaczonym terminie (nie mniej niż 7 dni 

roboczych) zwalnia Sprzedającego od dotrzymania potwierdzonego terminu realizacji umowy. 

5.6 Sprzedający nie będzie odpowiedzialny za błędy w nadruku, które nie zostały skorygowane przez Kupującego na zatwierdzonym 

cromalinie lub innym wydruku próbnym. 

5.7 Kupujący ma prawo poprzez swojego przedstawiciela dokonać zatwierdzenia u Sprzedającego pierwszego wydruku. 
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5.8 Wszelkimi kosztami wynikającymi z wprowadzenia za życzenie Kupującego dodatkowych zmian w uprzednio zatwierdzonych 

projektach lub wydrukach zostanie obciążony Kupujący. 

5.9 Sprzedający zastrzega sobie prawo do załączenia na wszystkich wykonywanych materiałach i wyrobach swoich symboli i 

znaków towarowych i / lub innych oznaczeń wynikających z procesu produkcji /np. mikropunkty/. 

 

§6. DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWNE 

 

6.1 Sprzedający na zlecenie Kupującego może wykonać projekty graficzne opakowania lub inne usługi projektowe przedstawiając 

do akceptacji odrębną umowę. 

6.2 Koszty przygotowania do druku* (prace projektowe, reprodukcja, negatywy, formy drukowe) stanowią odrębne koszty. Są one 

określane w potwierdzeniu zamówienia i pokrywa je Kupujący na podstawie faktury VAT. 

6.3 Materiały reprodukcyjne wykonane przez Sprzedającego (slajdy, pozytywy, negatywy, formy drukowe itp.) są jego własnością 

do momentu pokrycia ich całkowitych kosztów przez Kupującego, określonych w ofercie handlowej przez Sprzedającego. 

6.4. Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie prawa do sporządzenia reprodukcji, praw autorskiej lub 

jakichkolwiek innych praw niematerialnych w stosunku do dokumentów powierzonych Sprzedającemu, przez co zwolni tego 

ostatniego z jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich.  

6.5 Kupujący wyraża. zgodę na bezpłatne używanie przez Sprzedawcę wykonanych opakowań, wydruków, cromalinów, podczas 

targów i wystaw, oraz w różnego rodzaju broszurach i materiałach reklamowych.  

6.6 Brak zamówienia' w okresie kolejnych 24 miesięcy na wyroby z nadrukiem, do wykonania którego są niezbędne określone 

formy drukowe, daje Sprzedającemu prawo do ich likwidacji po uprzednim pisemnym powiadomieniu Kupującego. 

 

§7 REKLAMACJE 

 

7.1 Przedmiotem reklamacji są wady fizyczne tkwiące w rzeczy sprzedanej nieodpowiadające obowiązującym normom lub 

uzgodnionym przez strony wymaganiom.  

7.2 Strony ustalają sześciomiesięczny termin rękojmi, który liczy się od dnia faktycznego odbioru towaru lub od potwierdzonego 

terminu dostawy w przypadku zaistnienia sytuacji jak w punkcie 8.3 lub jeśli odbiór nie nastąpił z przyczyn leżących po stronie 

Kupującego. 

7.3 Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie, po otrzymaniu której Sprzedający bez, zwłoki skontaktuje się z Kupującym i 

najpóźniej w ciągu 10 dni zaproponuje sposób jej załatwienia. 

7.4 Minimalna ilość podlegająca reklamacji to 2% wielkości zamówienia, jednak nie mniej niż 20kg. 

7.5 Reklamowany wyrób pozostaje do dyspozycji Sprzedającego do czasu uzgodnienia sposobu załatwienia reklamacji, opakowany, 

ze specyfikacją i zabezpieczony przed uszkodzeniem. 

7.6 Złożenie reklamacji nie zwalnia Kupującego od zapłacenia za dostarczone wyroby. 

7.7 Odpowiedzialność Sprzedającego za wadliwy produkt lub inne szkody nie może w żadnym przypadku przekroczyć wartości 

dostarczonych wyrobów będących przedmiotem reklamacji. 

7.8 Kupujący powinien podjąć wszelkie konieczne kroki ograniczające straty wynikające z wadliwego wykonania towaru. 

 

§ 8. SKUTKI NIE WYKONANIA UMOWY l ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TEGO TYTUŁU 

 

8.1. Sprzedający  ponosi odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z umowy jedynie w stosunku do Kupującego. 

8.2. W przypadku gdy Kupujący okaże się niewypłacalny lub znajdzie się w sytuacji, z której można wywnioskować brak 

możliwości regulowania zobowiązań płatniczych, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy lub jej terminowej realizacji, jeżeli w 

ciągu 10 dni od wysłania zawiadomienia nie otrzyma wystarczającej gwarancji otrzymania zapłaty. 

8.3. Jeżeli Kupujący jest w zwłoce z zapłatą wynikającą z umowy lub wszelkich innych umów, Sprzedający a prawo po pisemnym 

wezwaniu i wyznaczeniu terminu Kupującemu, wstrzymać dostawy i realizacje zamówień wynikających z umowy lub umów 

sprzedaży, aż do zabezpieczenia zapłaty, a po bezskutecznym upływie terminu , może od umowy odstąpić. 

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po jego stronie w całości lub w części, Kupujący 

pokryje wszystkie koszty poniesione przez Sprzedającego , a związane z wykonaniem umowy. 

 

§ 9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

9.1 Kupujący zobowiązuje się dokonać zapłaty na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego, w terminie 

wskazanym na tej fakturze.  

9.2 Jeżeli Kupujący jest w zwłoce z zapłatą wynikającą z umowy lub umów to Sprzedającemu przysługuje prawo do naliczenia i 

obciążenia Kupującego odsetkami umownymi  za każdy dzień zwłoki.  

9.3 Kupujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów windykacji przeprowadzonej przez wyspecjalizowaną agencję, jeśli nie wywiąże 

się z zapłaty za przedmiot dostawy w uzgodnionych na fakturze terminie oraz nie dojdzie do polubownego załatwienia sprawy 

bezpośrednio ze Sprzedającym. 

§ 10. INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

10.1 Podpisanie przez strony Ogólnych Warunków Sprzedaży, będzie uznane za przyjęcie bez zastrzeżeń zasad w nich określonych i 

uznanie ich jako wiążących dla każdej ze stron przy realizacji wszelkich zamówień składanych Sprzedającemu po dacie podpisania. 

10.2 Wszelkie spory wynikające z realizacji przedmiotu umowy będą podlegały wyłącznie właściwemu sądowi powszechnemu 

odpowiedniemu dla siedziby Sprzedającego. 

10.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

Niniejsze OWS należy stosować w całości a wszelkie zmian powinny być zatwierdzone przez D.K.LAMIN.  
Obowiązuje od dnia 01/10/2014 


