
Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży 

Armat 

Armat z siedzibą w Kozienicach, NIP 8121000865, REGON 672026140 zwany dalej Sprzedawcą, ustala ogólne warunki sprzedaży stanowiące 

przedmiot oferty towarowej. Warunki określają istotne postanowienia typowych umów sprzedaży zawieranych w prowadzonej przez Firmę 

działalności i zastępuje na podstawie art. 385 § 2 k.c. indywidualnie zawierane umowy sprzedaży, chyba że strony umowy pisemnie 

uzgodniły warunki odbiegające od OWUS.  

§ 1 
1.1  Zawarcie umowy następuje każdorazowo poprzez wystawienie faktury przez Sprzedawcę, po uprzednim przyjęciu do realizacji 

zamówienia w formie pisemnej, faksem, e-mailem, drogą telefoniczną. Jeżeli wydanie towaru następuje przed wystawieniem 
faktury, jest to jednoznaczne z zawarciem umowy. 

1.2   Ogólne warunki umów, faktury i zamówienia stanowią integralne elementy umów zawieranych z udziałem Sprzedawcy. Datą 

zawarcia umowy jest data wystawienia przez Sprzedawcę faktury określającej co najmniej rodzaj towaru, ilość, cenę oraz formę, 

sposób i termin zapłaty. Jeżeli wydanie towaru następuje przed wystawieniem faktury, datą zawarcia umowy jest data wydania 

towaru. 

§ 2 
2.1  Wszelkie uzupełnienia lub zmiany wymagają pisemnego potwierdzenia. Błędy zamówienia obciążają Kupującego. 

§ 3 
3.1  Ceny towarów oferowanych przez Sprzedawcę są cenami umownymi, przy czym ceną obowiązującą strony jest cena z dnia 

dostawy określona fakturą . 
3.2  W przypadku umów realizowanych w dłuższych okresach Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen bez ich uprzedniego 

wypowiadania w razie wzrostu kosztów pośrednich, bądź bezpośrednich uzasadniających zmianę ceny towaru. 

§ 4 

4.1  Wydanie stanowiących przedmiot umowy towarów może nastąpić z magazynu,  składu sprzedawcy, a przy dostawie 

transportem Sprzedawcy, również w innym miejscu ustalonym przez strony. 

4.2.  Termin dostawy jest terminem przybliżonym, a jego przekroczenie nie uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy i nie daje 

podstaw do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym. 

§ 5 

5.1  Zapłata za wydane towary nastąpi zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dotyczącymi dostawy i zawartymi na fakturze VAT. 

5.2  Miejscem świadczenia jest siedziba Sprzedawcy lub banku Sprzedawcy - nr rachunku bankowego wskazany na fakturze. 

5.3  Początek biegu terminu do spełnienia świadczenia określa dla Kupującego dzień wystawienia faktury lub dostawy towaru, w 
zależności co nastąpiło wcześniej. Termin ten wynosi 7 dni. Wzajemne rozliczenia przeprowadzane w formie bezgotówkowej, 
rozliczenia odbiegające od standardowych, wymagają poprzedniego pisemnego uzgodnienia. Weksel, czeki uważane będą za 
spełnienia świadczenia pieniężnego z umowy dopiero po ich realizacji. 

§ 6 
6.1  Odstąpienie przez Kupującego od wcześniej ustalonych umowami ramowymi poziomów odbiorów uzasadnić może 

podwyższenie cen umownych. 

§ 7 

7.1  W przypadku opóźnienia płatności Kupujący bez wezwania zapłaci odsetki ustawowe na rzecz Sprzedawcy. 

§ 8 

8.1  Sprzedawca zapewnia Kupującego o dobrej jakości oferowanych do sprzedaży towarów.  

8.2 Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU ( kserokopia ) udostępniana będzie na życzenie odbiorcy. 

8.3 Odbiorca w terminie 14 dni od dnia dostawy terminu ma możliwość zgłoszenia reklamacji dotyczącej jakości towaru.  

Niezgłoszenie w tym terminie reklamacji będzie równoznaczne z uznaniem kupionego towaru za dobrej jakości. 

8.4  Reklamacja dotycząca ilości dostarczonego towaru może być złożona nie później niż w dniu dostawy. 

8.5 Reklamacja, pod rygorem nieważności, powinna być złożona na piśmie. 

§ 9 

9.1  Wszelkie zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży wymagają pisemnej zgody Sprzedawcy. 

§ 10 

10.1  Dla rozstrzygnięcia sporów mogących wynikać z umowy ustala się Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

§ 11 

11.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz innych aktów 

prawnych wiążących strony w obrocie handlowym. 


