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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW 
OBOWIĄZUJĄCE W 

SIENKIEWICZ MAT-BUD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 
 

1. Przez Nabywcę rozumie się Podmiot składający zamówienie w przedmiocie wyrobów 
i towarów oferowanych przez Sprzedawcę.  

2. Nabywca składając zamówienie akceptuje w całości postanowienia Ogólnych 
warunków sprzedaży.  

3. Sprzedawcą jest Sienkiewicz Mat – Bud Sp. z o.o. z siedzibą w 04-761 Warszawa, ul. 
Zwoleńska 64A (adres do korespondencji: 04-462 Warszawa, ul. Strażacka 58), 
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000038922, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 50.000,00 zł. 

4. Ogólne warunki sprzedaży dotyczą sprzedaży wyrobów i towarów oferowanych przez 
Sienkiewicz Mat - Bud Sp. z o.o., będących przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy 
Sienkiewicz Mat - Bud Sp. z o.o. a Nabywcą. W każdym wypadku złożenia zamówienia 
na wyroby i towary oferowane przez Sienkiewicz Mat - Bud Sp. z o.o. przyjmuje się, że 
Nabywca zapoznał się ze wszystkimi postanowieniami Ogólnych warunków 
sprzedaży.  
 

§ 2. Umowa sprzedaży i składanie zamówień. Forma złożenia zamówienia. 
Obowiązek potwierdzenia przez Sprzedawcę. 

 

1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przez Sienkiewicz 
Mat - Bud Sp. z o.o. zamówienia złożonego przez Nabywcę. Wymagana jest 
pisemna forma zamówienia. Zamówienie może nastąpić także przy pomocy faksu. 

2. Za obowiązujące w danym okresie przyjmowane są warunki sprzedaży określone 
w ofercie złożonej Nabywcy w formie pisemnej przez Sienkiewicz Mat - Bud Sp. z 
o.o.  

3. Dopuszcza się możliwość zmiany warunków sprzedaży w okresie obowiązywania 
oferty. Zmiana warunków oferty przed upłynięciem terminu jej obowiązywania 
wymaga formy pisemnej i może być dokonana nie później niż 7 dni przed 
terminem obowiązywania nowej lub zmienionej oferty. W przypadku zmiany 
warunków oferty wymagane jest złożenie przez Nabywcę nowego zamówienia i 
potwierdzenie nowego zamówienia przez Sienkiewicz Mat - Bud Sp. z o.o.  

4. W przypadku zamówień składających się z większej ilości odrębnych dostaw 
dopuszcza się możliwość sukcesywnego składania wywołań poszczególnych 
dostaw w ramach jednego zamówienia. Dla wszystkich dostaw wywołanych w 
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ramach jednego zamówienia obowiązują warunki sprzedaży zgodne z 
potwierdzeniem tego zamówienia.  

5. Wywołanie dostawy z terminem realizacji w danym tygodniu należy złożyć w 
Sienkiewicz Mat- Bud Sp. z o.o. nie później niż na dwa dni robocze przed końcem 
tygodnia poprzedzającego oczekiwany termin dostawy. Złożenie wywołania 
dostawy w późniejszym terminie może skutkować odmową realizacji dostawy 
przez Sienkiewicz Mat - Bud Sp. z o.o. lub koniecznością ustalenia innego terminu 
dostawy. 

§ 3. Realizacja zamówienia 
 

1. Dostawy są realizowane przez Sienkiewicz Mat- Bud Sp. z o.o. na warunkach 
zgodnych z obowiązującą ofertą handlową, w której są określone istotne 
elementy, takie jak, baza dostawy, miejsce dostawy lub odbioru towaru, rodzaj 
środka transportu, rodzaj, waga oraz inne parametry dostawy.  

2. Produkt będący przedmiotem dostawy jest zgodny z zamówieniem oraz Kartą 
Wyrobu danego produktu udostępnianą przez Sienkiewicz Mat - Bud Sp. z o.o.  

3. Termin lub odbiór towaru jest zgodny z potwierdzonym przez Sienkiewicz Mat - 
Bud Sp. z o.o. zamówieniem, wywołaniem złożonym przez Nabywcę lub wg 
ustalonego terminarza dostaw. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
możliwość wystąpienia przesunięcia terminu dostawy lub odbioru towaru z 
powodów nieznanych w chwili składania przez Nabywcę lub potwierdzenia przez 
Sienkiewicz Mat - Bud Sp. z o.o. zamówienia lub wywołania dostawy, np. 
czasowego braku dostępności danego produktu, utrudnień komunikacyjnych 
podczas realizacji transportu, innych istotnych powodów.  

4. Rozładunek odbywa się po stronie Nabywcy w jednym miejscu, zgodnie z 
przepisami BHP. Nabywca ma obowiązek zapewnić dojazd drogą utwardzoną nie 
zagrażającą bezpieczeństwu.  Wyjątkiem są oferty, w których cena transportu jest 
podana jako osobna pozycja. 

5. W przypadku  rezygnacji przez Kupującego z odbioru całości, części zamówionego 

towaru  lub jego nieodebrania w uzgodnionym terminie z przyczyn leżących po 

stronie Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 

100% wartości brutto nieodebranego towaru w terminie 7 dni od daty 

wystąpienia przez Sprzedawcę z takim żądaniem. 

Żądanie zapłaty kary umownej nie pozbawia Sprzedawcy prawa do dochodzenia 

roszczeń odszkodowawczych przewyższających wysokość kary umownej na 

zasadach ogólnych. 

6. W razie zwłoki w odbiorze Towarów, Sprzedawca może wyznaczyć dodatkowy 

późniejszy termin na odbiór Towarów dla Nabywcy. W przypadku nieodebrania 

towarów w wyznaczonym powyżej terminie, Sienkiewicz Mat – Bud Sp z o.o.  ,na 
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podstawie art. 551 § 1 kodeksu cywilnego, naliczy opłaty za przechowywanie 

towarów w wysokości 0,1% ich wartości netto za każdy dzień ich przechowywania 

i obciąży nimi Kupującego. Do opłaty zostanie doliczony podatek VAT w 

obowiązującej wielkości. 

Ponadto Sienkiewicz Mat – Bud Sp z o.o. zastrzega sobie prawo wystawienia 

faktury sprzedażowej w odniesieniu do zamówionych towarów i domagania się 

zapłaty za sprzedane towary. 

7. Sienkiewicz Mat – Bud  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji 
potwierdzonego zamówienia bez podawania przyczyny jeśli odmowa nastąpi nie 
później niż 14 dni przed potwierdzonym terminem dostawy. Prawo odmowy 
realizacji potwierdzonego zamówienia może nastąpić także w wypadku 
wystąpienia siły wyższej, o której mowa poniżej.  

8. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
sprzedaży spowodowane przez siłę wyższą. Strony uznają za siłę wyższą zdarzenia 
zewnętrzne, które nie są możliwe do przewidzenia i zapobieżenia oraz na które 
Strona nie ma wpływu, i od nich niezależne, uniemożliwiające należyte wykonanie 
umowy sprzedaży. Za siłę wyższą uznaje się: stan wojenny, stan wyjątkowy, stan 
klęski żywiołowej, kataklizmy i katastrofy naturalne oraz pożary, eksplozje, 
powodzie, awarie niewynikające z zaniedbania Strony, rozruchy, wojnę, strajk 
generalny, nacjonalizację lub komunalizację majątku przedsiębiorstwa. 
 

§ 4. Gwarancja i odpowiedzialność 
 

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad Towarów obejmuje wyłącznie towary 

uznane przez Sprzedawcę za Towary I (pierwszego) gatunku i ograniczona jest do:  

- wymiany wadliwych towarów na wolne od wad  

- obniżenia ceny – stosownie do wyboru Sprzedawcy.  

Inne roszczenia Kupującego z tytułu wad Towarów zostają wyłączone: 

- jeżeli reklamowane towary przerobiono, zamieniono lub źle przechowywano, 

- jeżeli Kupujący nie odnotuje zastrzeżeń na dowodzie dostawy oraz nie 

powiadomi Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie Towarów w terminie 24 godzin od 

daty ich odbioru. 

2. Gwarancja na towary udzielona przez Sienkiewicz Mat – Bud Sp. z o.o., Nabywcy, 

nie obejmuje: 

 uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych Towarów, uszkodzeń 

Towarów powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji, konfiguracji, 

eksploatacji 
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 użytkowania lub innych działań sprzecznych z dostarczoną instrukcją montażu, 

warunkami technicznymi Towarów lub zwyczajowymi zasadami postępowania 

z Towarami danego rodzaju; 

 uszkodzeń Towarów wynikłych z nieprawidłowego podłączania lub montażu, 

w szczególności w sposób sprzeczny z instrukcją lub parametrami Towarów, a 

także takich uszkodzeń, które wynikły z wad (uszkodzeń, zakłóceń 

eksploatacji) elementów prawidłowo podłączonych lub przymocowanych do 

Towarów; 

 uszkodzeń Towarów spowodowanych zdarzeniami losowymi, zalaniem, 

powodziami, pożarami, wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi klęskami 

żywiołowymi, nieprzewidzianymi wypadkami lub innymi czynnikami 

zewnętrznymi; 

 Towarów, w które Kupujący lub inne osoby ingerowały w jakikolwiek sposób, 

w tym przeprowadzały rekonfiguracje, naprawy, samowolne zmiany 

konstrukcyjne, przeróbki lub regulacje; 

 uszkodzeń powstałych z winy, niedbalstwa lub nieuzasadnionej niewiedzy 

Kupującego; 

 Towarów, co do których została zawarta umowa sprzedaży, zamiany lub inna 

umowa przenosząca własność Towarów z Kupującego na osobę trzecią; 

 

3. Wszelkie reklamacje składane w Sienkiewicz Mat - Bud Sp. z o.o. są rozpatrywane 
w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia do Sienkiewicz Mat- Bud Sp. z o.o. 
Wymagana jest pisemna forma złożenia reklamacji. Sprzedawca zastrzega sobie 
prawo do wydłużenia czasu rozpatrywania reklamacji w uzasadnionych 
przypadkach.  
 

§ 5. Warunki płatności 
 

1. W przypadku udzielonego przez Sienkiewicz Mat - Bud Sp. z o.o., zgodnie z ofertą 
złożoną Nabywcy, odroczonego terminu zapłaty za sprzedany towar, termin 
zapłaty liczony jest od dnia sprzedaży towaru.  

2. Dokonanie zapłaty za sprzedany towar następuje w chwili uznania rachunku 
bankowego Sienkiewicz Mat – Bud  Sp. z o.o. dane rachunku bankowego 
właściwego do zapłaty za fakturę są umieszczone na danej fakturze.  

3. W przypadku sprzedaży z zastosowaniem przedpłaty towar może zostać 
dostarczony do Nabywcy lub odebrany przez Nabywcę dopiero po uznaniu 
rachunku bankowego Sienkiewicz Mat – Bud Sp. z o.o. całością kwoty wskazanej 
na fakturze proforma.  
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4. Zapłaty za zakupiony towar można również dokonać gotówką w kasie Sienkiewicz 
Mat - Bud Sp. z o.o.  

5. W przypadku dokonania zapłaty za zakupiony towar w terminie późniejszym niż 
określony obowiązującymi warunkami płatności Sienkiewicz Mat - Bud Sp. z o.o. 
ma prawo do naliczenia karnych odsetek zgodnie z przepisami prawa.  

6. W przypadku stwierdzenia opóźnień w płatnościach za zakupiony towar 
Sienkiewicz Mat - Bud Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw 
towaru. 

 
§ 6. Postanowienia Końcowe. 

 
1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Sprzedawcę wyłącznie w związku z działalnością prowadzoną przez Sprzedawcę i 

na potrzeby Sprzedawcy. 

2. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że wszelkie zawiadomienia, zmiany, 

uzgodnienia między stronami muszą być sporządzone w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających z niniejszych Warunków, 

w związku z niniejszymi Warunkami lub umowami zawartymi na mocy niniejszych 

Warunków jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

 
 

 

Warszawa, dnia 01-02-2017 roku 

Andrzej Sienkiewicz 

Prezes Zarządu 
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