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OGÓLNE WARUNKI UMÓW ZAWIERANYCH Z DOSTAWCAMI 
przez EXTRAL sp. z o.o. z siedzibą w Żorach  

z dnia 14.04.2022 roku 
 
 
§1 [Postanowienia ogólne] 
 
1. Niniejsze ogólne warunki umów zawieranych z dostawcami przez Extral sp. z o.o. stanowią ogólne warunki 

umów w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i mają zastosowanie począwszy od 14.04.2022 do wszystkich 
zawartych Umów lub złożonych Zamówień przez EXTRAL Sp. z o. o jako Kupującego, na Towary inne niż 
maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy, a także sprzęt 
do pracy tymczasowej, które objęte są odrębnymi Ogólnymi Warunkami Umów Zawieranych z Dostawcami 
na Zakup Maszyn.  

2. Wszelkie postanowienia Umowy lub Zamówienia uzgodnione indywidualnie między Stronami mają 
pierwszeństwo przed sprzecznymi z nimi postanowieniami OWU. Uzgodnienia odmienne od postanowień 
OWU zostaną wskazane w Protokole Zmian. 

3. Użyte w OWU określenia oznaczają: 
a) Cena – całkowita cena za Towar przewidziana w Umowie lub Zamówieniu. 
b) Dokumentacja Techniczna – wszelkie projekty, rysunki, parametry dotyczące Towarów; 
c) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny w brzmieniu aktualnym na dzień 

zawarcia Umowy lub przyjęcia Zamówienia; 
d) Kupujący – EXTRAL Sp. z o. o z siedzibą w Żorach (44-240), ul. Wygoda 2, NIP 5342375148, REGON 

141217747, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000294931 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego; 

e) OWU – niniejsze „Ogólne Warunki Umów Zawieranych z Dostawcami przez EXTRAL Sp. z o.o. z siedzibą 
w Żorach”; 

f) Protokół Zmian – stanowiący załącznik do danej Umowy pisemny protokół wprowadzanych do OWU 
zmian, które znajdą zastosowanie do tej konkretnej Umowy; w przypadku Zamówienia może zostać 
sporządzony w formie dokumentowej, w tym jako element Zamówienia; 

g) Strony - Sprzedający i Kupujący; 
h) Sprzedający – podmiot będący drugą stroną Umowy zawieranej z Kupującym lub adresat Zamówienia 

składanego przez Kupującego; 
i) Towar - towar sprzedawany do EXTRAL Sp. z o.o. w ramach Umowy ze Sprzedającym, lub na podstawie 

Zamówienia składanego przez Kupującego Sprzedającemu; 
j) Umowa – pisemna umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Stronami, w szczególności na zasadach 

określonych w OWU; 
k) Utwory – końcowa dokumentacja techniczna dla Towaru lub partii Towaru i wszelkie inne dokumenty 

powstałe przy produkcji, uruchomieniu lub wdrożeniu takiego Towaru lub partii Towaru, w tym wykonane 
przez jego producenta; 

l) Zamówienie – oznacza przyjętą przez Kupującego ofertę sprzedaży Towaru, w tym wskutek złożenia 
zamówienia na Towar przez Kupującego, której przyjęcie powoduje zawarcie umowy sprzedaży miedzy 
Kupującym a Sprzedającym, bez spisywania odrębnej Umowy; 
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m) Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki – następujące formy zabezpieczenia zwrotu Zaliczki: 
i. Poręczenie – pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego w stosunku do Stron, złożone względem 

Kupującego do zwrotu na rzecz Kupującego pełnej kwoty uiszczonej Sprzedającemu Zaliczki 
na wypadek odstąpienia od Umowy lub Zamówienia, w swojej treści odpowiadające wymogom 
określonym w przepisie art. 876 § 1 Kodeksu Cywilnego, 

ii. Gwarancja Bankowa – pisemna jednostronna, bezwarunkowa, nieodwołana i płatna na pierwsze 
żądanie gwarancja bankowa zwrotu na rzecz Kupującego pełnej kwoty uiszczonej Sprzedającemu 
Zaliczki, o treści zatwierdzonej przez Kupującego przed jej dostarczeniem Kupującemu oraz 
odpowiadająca wymogom art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe 
(Dz.U.2020.1896 t.j.); 

iii. Gwarancja Ubezpieczeniowa – pisemna jednostronna, bezwarunkowa, nieodwołana i płatna 
na pierwsze żądanie gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu na rzecz Kupującego pełnej kwoty 
uiszczonej Sprzedającemu Zaliczki, o treści zatwierdzonej przez Kupującego przed 
jej dostarczeniem Kupującemu oraz odpowiadającej wymogom art. 4 ust. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 
11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2021.1130 t.j.) 

iv. Weksel – papier wartościowy sporządzony pisemnie, stanowiący bezwarunkowe zobowiązanie 
Sprzedającego do zapłaty określonej kwoty do wysokości kwoty Zaliczki na rzecz Kupującego, o ile 
nie wskazano inaczej, wystawiony jako weksel własny in blanco, o treści zatwierdzonej przez 
Kupującego oraz odpowiadającej wymogom określonym w ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. – 
Prawo wekslowe (Dz.U.2016.160 t.j.).  

n) Zaliczka – należność, do której uiszczenia zobowiązany jest Kupujący na rzecz Sprzedającego tytułem 
zaliczki w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na poczet płatności ceny określonej w Umowie 
lub Zamówieniu. 

4. Poprzez odwołanie w ramach Umowy lub Zamówienia do reguł INCOTERMS, bądź do reguły rozkładu ciężarów 
i kosztów dostawy - należy rozumieć, że jest to odniesienie do właściwej reguły Międzynarodowej Izby 
Handlowej INCOTERMS 2020. 

5. OWU podane są do wiadomości Sprzedającego na stronie internetowej Kupującego - www.extral.com 
w formie umożliwiającej ich pobranie i odtwarzanie przez Sprzedającego. Za skuteczne przekazanie OWU 
uważane będzie również poinformowanie Sprzedającego o dostępności OWU na wyżej wymienionej stronie 
internetowej Kupującego. 

6. O ile wprost nie wskazano inaczej w Umowie lub Zamówieniu, w szczególności w Protokole Zmian, do Umowy 
lub Zamówienia nie znajdują zastosowania jakiekolwiek ogólne warunki umowne stosowane przez 
Sprzedającego.  

7. Jeżeli korzystanie z Towaru, będącego przedmiotem zapytania ofertowego, wymaga spełnienia dodatkowych 
warunków, które nie występują przy podobnych towarach tego samego rodzaju (szczególne zasady 
korzystania z towaru przewidziane przez producenta), lub też przewidziany jest szczególny sposób 
przechowywania Towaru, którego zachowanie jest konieczne dla zachowania przez Towar jego właściwości, 
Sprzedający poinformuje o tym Kupującego na etapie składania oferty, tj. przed przyjęciem Zamówienia lub 
zawarciem Umowy. Brak takiej informacji oznacza, że Kupujący nie jest zobowiązany do zachowania 
szczególnych wymogów i ograniczeń w korzystaniu i przechowywaniu Towaru. 
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§2 [Zawieranie Umowy/składanie Zamówienia] 
 
1. Dostawy Towarów realizowane są na podstawie pisemnej Umowy lub złożonego w formie dokumentowej 

przez osoby należycie umocowane Zamówienia, którego przyjęcie Sprzedający potwierdzi w formie 
dokumentowej. Za przyjęcie Zamówienia do realizacji i akceptację jego warunków traktuje się również 
przystąpienie przez Sprzedającego do jego realizacji pomimo braku wystosowania potwierdzenia przyjęcia 
Zamówienia. Forma pisemna Umowy oraz forma dokumentowa Zamówienia zastrzeżona jest pod rygorem 
nieważności. 

2. W przypadku, w którym po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedający odeśle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia 
Zamówienia z zastrzeżeniem zmian lub niezgodnego z rzeczywiście złożonym Zamówieniem, wprowadzenie 
takich zmian wymaga wyraźniej zgody Kupującego wyrażonej w formie dokumentowej pod rygorem 
nieważności.  

3. W przypadku, gdy Towar ma zostać wykonany przez Sprzedającego na podstawie Dokumentacji Technicznej – 
jest ona integralną częścią Umowy lub Zamówienia. 

4. Wszelkie rozbieżności Zamówienia z zapytaniem ofertowym oraz ofertą powinny być niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych, zgłaszane Kupującemu. 

5. Kupujący może odstąpić od Zamówienia lub Umowy bez obowiązku ponoszenia kosztów w terminie 7 dni od 
daty złożenia Zamówienia lub zawarcia Umowy. Po tym terminie możliwe jest odstąpienie od Zamówienia lub 
Umowy przez Kupującego za zapłatą 5% wartości Zamówienia/Umowy, nie więcej jednak niż 1 000 zł 
(odstępne). 

6. Zamówienie powinno zawierać przynajmniej następujące elementy: oznaczenie stron, datę i numer 
Zamówienia, ilość i rodzaj Towaru z dokładną specyfikacją, cenę netto oraz termin dostawy Towaru.  

 
§3 [Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki] 
 
1. W przypadku zastrzeżenia Zaliczki, Kupujący jako warunek jej uiszczenia, może w Umowie lub Zamówieniu 

zastrzec przekazanie mu przez Sprzedającego Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki w formie określonej w Umowie 
lub Zamówieniu, tj.: Poręczenia, Gwarancji Bankowej, Gwarancji Ubezpieczeniowej lub Weksla, których 
znaczenie określone zostało w niniejszym OWU. W przypadku, gdy w Umowie lub Zamówieniu nie określone 
żądanej przez Kupującego formy Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki, Sprzedający ma prawo dostarczyć 
je w dowolnej z form opisanych w niniejszym OWU.  

2. W przypadku zastrzeżenia Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki, płatność Zaliczki będzie wymagalna najszybciej 
w terminie 3 dni po dostarczeniu Kupującemu Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki. 

3. Z Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki Kupujący skorzystać będzie mógł w przypadku rzeczywistego wpłacenia 
Zaliczki oraz późniejszego odstąpienia od Umowy lub Zamówienia przez dowolną ze Stron lub jej rozwiązania 
na innej podstawie, w przypadku, gdy na skutek odstąpienia lub rozwiązania Umowy lub Zamówienia, Zaliczka 
nie będzie mogła zostać zaliczona na poczet należnej Sprzedającemu i wymagalnej wierzytelności wynikającej 
z Umowy lub Zamówienia. 

4. Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki, udzielone w formie Gwarancji Bankowej, Gwarancji Ubezpieczeniowej lub 
Weksla, zostanie zwrócone przez Kupującego Sprzedającemu po prawidłowym zrealizowaniu Zamówienia lub 
Umowy. 
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§4 [Odbiór Towaru]  
 

1. Dostawa Zamówienia wykonywana jest w oparciu o regułę INCOTERMS 2020 wskazaną w Umowie 
lub Zamówieniu. W przypadku braku wskazania w Umowie lub Zamówieniu konkretnej reguły INCOTERMS 
2020, dostawa będzie realizowana na koszt i ryzyko Sprzedającego w terminie każdorazowo ustalonym 
w Zamówieniu w oparciu o regułę DAP. Za miejsce dostarczenia Towaru uznaje się siedzibę Kupującego, 
z wyłączeniem przypadku, w którym Kupujący wskaże inne miejsce odbioru.  

2. Kupujący nie ma dalej idących obowiązków w zakresie badania Towaru po rozładunku. Kupujący nie ma 
obowiązku przyjmowania uszkodzonego Towaru, jednak przyjęcie uszkodzonego Towaru nie stanowi jego 
akceptacji i nie skutkuje utratą uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji. Kupujący po dokonaniu 
rozładunku, w przypadku widocznych wad jakościowych Towaru, zawiadomi Sprzedającego wszczynając 
procedurę reklamacyjną.  

3. Jeżeli po otworzeniu opakowania okaże się, że znajdował się w nim Towar niezamówiony lub ilość Towaru 
przekraczała zamówioną ilość Kupujący może odesłać ilość Towarów przekraczającą zamówienie lub Towary 
nieobjęte zamówieniem na koszt i ryzyko Sprzedającego.  

4. Jeżeli po otworzeniu przesyłki okaże się, że ilość Towaru jest mniejsza niż w zamówieniu Kupującego, Kupujący 
niezwłocznie sporządzi protokół oraz zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie. Do momentu uzupełnienia 
brakującej ilości towaru Kupujący będzie zobowiązany jedynie do uiszczenia ceny odpowiadającej wartości 
faktycznie wydanego Towaru. 

5. Towary będą opakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób uniemożliwiający uszkodzenie, 
a w przypadkach wskazanych w przepisach prawa winny być m.in. opatrzone odpowiednimi etykietami, 
homologacją lub innymi oznaczeniami wymaganymi prawem a także w  sposób zapewniający sprawny 
przebieg czynności rozładunkowych.  

6. Do Towaru powinny zostać dołączone: instrukcja obsługi w języku polskim, dokument gwarancyjny oraz 
certyfikat jakości, certyfikat CE, jeżeli ma zastosowanie, dokumentacja określająca warunki naprawy 
i konserwacji. Wydanie dokumenty gwarancji oraz certyfikatu jakości uważa się za zapewnienie Sprzedającego 
o jakości towaru.  

7. W przypadku importu Towarów, Kupujący może żądać także przekazanie mu informacji na temat kraju 
pochodzenia i przeznaczenia towarów oraz innych informacji koniecznych w celu skorzystania 
z preferencyjnych stawek celnych lub realizacji formalności celnych. Umowa lub Zmówienie każdorazowo 
określają Stronę odpowiedzialną za realizację obowiązków celnych.  

8. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, po zrealizowaniu całości dostawy 
Towarów. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany dokument stwierdzający wykonanie dostawy 
Towarów. Faktura VAT, oprócz wymogów wskazanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, 
powinna odwoływać się do złożonego Zamówienia (daty i numeru) lub Umowy.  

9. Kupujący może potrącić jakąkolwiek przysługującą mu wierzytelność wobec Sprzedającego z dowolną 
wierzytelnością Sprzedającego wobec Kupującego. 

 
  



 

  
 

Rejestr sądowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach  X Wydział Gospodarczy KRS 
Nr KRS: 0000294931  
Regon: 141217747 
Kapitał zakładowy (opłacony): 27.400.000 zł 

EXTRAL sp. z o.o. 
44-240 Żory, ul. Wygoda 2 
tel.: +48 32 787 91 00 
fax: +48 32 787 91 01 
NIP: 534 23 75 148 
www.extral.com 

§5 [Cena i własność Towaru] 
 
1. Wysokość Ceny określa Umowa lub Zamówienie. 
2. Termin płatności Ceny określa Umowa lub Zamówienie. W przypadku, gdy terminu takiego nie zastrzeżono, 

przyjmuje się, że Cena płatna jest w całości w terminie 7 dni po dostawie Towaru do Kupującego i podpisaniu 
przez Kupującego bez uwag odpowiedniego protokołu potwierdzającego należytą dostawę Towaru. 

3. Płatność uważa się za dokonaną w chwili obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 
4. Własność danej partii Towaru przechodzi na Kupującego z dniem dokonania odbioru danej partii Towaru przez 

Kupującego lub z dniem dokonania płatności za daną partię Towaru, w zależności od tego, która z tych 
czynności nastąpi szybciej.  

 

§6 [Wady Towaru] 

1. Sprzedający dostarczy Towar posiadający właściwości oraz parametry określone w Umowie lub w Zamówieniu, 
a także w Dokumentacji Technicznej, jeśli była przewidziana.   

2. W przypadku braku odmiennych postanowień w Zamówieniu lub Umowie, Sprzedający udziela gwarancji 
jakości na dostarczony Towar i rękojmi za wady, których okres wynosi 24 miesiące i liczony jest od dnia 
podpisania przez Kupującego bez uwag odpowiedniego protokołu potwierdzającego należytą dostawę 
Towarów.  

3. Strony zgodnie ustalają, że gwarancja wskazana powyżej stanowi gwarancję jakości w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego i jest udzielana na podstawie Umowy lub Zamówienia i niniejszych OWU bez konieczności 
wydawania odrębnej karty gwarancyjnej. 

4. Zawiadomienie o wadzie Towaru powinno zostać złożone pisemnie i zwierać m.in. opis wady, bądź 
niezgodności oraz numer Umowy lub Zamówienia. Zgłoszenie może odbywać się również drogą mailową 
na ustalone przez Strony adresy. 

5. Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad, które zostały ujawnione w okresie gwarancji lub 
odpowiednio rękojmi, również w przypadku, gdy ich zgłoszenie nastąpiło po tym okresie.  

6. Rozpatrzenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 5 dni od dnia doręczenia reklamacji, chyba że zostanie 
ustalona inna procedura reklamacyjna. W przypadku przekroczenia tego terminu uważa się, że Sprzedający 
uznaje zgłoszoną wadę.  

7. W ramach gwarancji, Kupujący, wedle swego wyboru – może zażądać, aby Sprzedający wymienił wadliwy 
Towar na wolny od wad lub by dokonał naprawy Towaru. 

8. Okres gwarancji dla wadliwej partii Towaru ulega wydłużeniu o okres jej nieprzydatności do używania 
wywołany wadą. Uważa się, że okresem nieprzydatności do używania jest okres nie krótszy niż od dnia 
zgłoszenia wady do dnia jej usunięcia.  

9. W przypadku dokonania wymiany partii Towaru na wolną od wad lub dokonania istotnej naprawy partii 
Towaru, dla tej partii Towaru okres gwarancji biegnie na nowo. 

10. W ramach gwarancji, Wada Towaru powinna zostać usunięta w terminie wskazanym w reklamacji, lecz nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. W przypadku opóźnienia się Sprzedającego 
z dokonaniem naprawy w powyższym terminie, Kupujący uprawniony jest do powierzenia usunięcia wady 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Sprzedającego bez utraty uprawnień z gwarancji i rękojmi.  

11. W zakresie nieuregulowanym, do gwarancji i rękojmi za wady stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego.  
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§7 [Opóźnienia w płatnościach, odpowiedzialność, kary umowne] 
 
1. W przypadku jakiegokolwiek opóźnienia się Sprzedającego z dostawą Towaru, Kupujący ma prawo 

do powstrzymania się z zapłatą brakującej części Ceny do czasu dokonania dostawy. Jeżeli opóźnienie dostawy 
Towaru przekroczy 21 dni - Kupujący może w terminie 60 dni od dnia, w którym dostawa miała być 
zrealizowana, odstąpić od Umowy. 

2. W sytuacji opóźnienia w wykonaniu obowiązków z Umowy lub Zamówienia przez Sprzedającego, 
w szczególności w dostawie Towaru lub usunięciu wad Towaru – Sprzedający zapłaci Kupującemu karę 
umowną w wysokości 0,5 % Ceny za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub Zamówienia przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn niedotyczących 
Kupującego – Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10 % Ceny. 

4. Kupujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Sprzedającego odszkodowania za szkody przekraczającego 
wysokość kar umownych.  

5. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu oraz odszkodowanie z tytułu korzyści utraconych przez 
Kupującego - w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Sprzedającego – 
zostanie  ustalone w oparciu zasadę pełnej kompensacji powstałej szkody. 

 
§ 8 [Prawa autorskie] 
 
1. Sprzedający z dniem przeniesienia na Kupującego prawa własności danej partii Towaru, przenosi 

na Kupującego prawa autorskie majątkowe do Utworów na następujących polach eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów — wytwarzanie Utworów każdą możliwą techniką, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania 
odbitek, itd.; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Utwory, wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie, najem; 

c) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony powyżej — publiczne 
udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia, a także 
publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym; 

d) wykorzystanie Utworów w celu wprowadzania zmian do Towaru, a następnie jego eksploatacji, w tym 
do ich wykorzystania dla celów przygotowania innych koniecznych projektów szczegółowych dla 
Towaru. 

2. Sprzedający z dniem określonym w ust. 1, udziela na rzecz Kupującego i jego następców prawnych, 
a w szczególności na rzecz każdoczesnego właściciela danej partii Towaru nieodwołalnej zgody 
na dokonywanie zmian, adaptacji lub przeróbek Utworów lub ich części. 

3. Sprzedający z dniem określonym w ust. 2, udziela na rzecz Kupującego zezwolenia na wykonywanie praw 
zależnych i przenosi na Kupującego wyłączne prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie 
opracowaniami Utworów lub ich części oraz upoważnia Kupującego do dalszego przenoszenia tego prawa na 
osoby trzecie. Przeniesienie prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, następuje w chwili i w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wskazanych w ust. 1 
powyżej. 

4. Prawa, zgody i upoważnienia, określone w ust. 1-3, objęte są Ceną.  
5. Ilekroć z przyczyn dotyczących producenta Towaru, Sprzedający nie będzie w stanie 
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zrealizować całości lub części zobowiązań z ust. 1-3, Sprzedający zobowiązany będzie do zapewnienia, 
by odpowiednio czynności tych dokonał na rzecz Kupującego sam producent Towaru. Dopuszczalne jest 
również udzielenie przez producenta Towaru odpowiedniej licencji Kupującemu na korzystanie z Utworów na 
polach eksploatacji i w zakresie odpowiadającym wymogom z ust. 1-3, przy czym licencja powinna dopuszczać 
udzielanie sublicencji i być udzielona na lat 20 ze zobowiązaniem się przez producenta Towaru 
do niewypowiadania licencji do końca tego okresu pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej 
Sprzedającego oraz producenta Towaru wobec Kupującego. 

6. Sprzedający oświadcza, że zawarcie Umowy lub Zamówienia nie narusza praw własności intelektualnej osób 
trzecich, w szczególności praw do Towaru.   

 

§ 9 [Odstąpienie] 

1. Oprócz uprawnień do odstąpienia od Zamówienia lub Umowy wynikających z bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa oraz przewidzianych wprost w treści OWU, Kupujący uprawniony jest do odstąpienia 
od Zamówienia lub Umowy w przypadku co najmniej 14-dniowego opóźnienia w wykonaniu obowiązków 
z Umowy lub Zamówienia przez Sprzedającego, w szczególności w usunięciu wad Towaru. 

2. Prawo do odstąpienia od Zamówienia lub Umowy Kupujący może zrealizować w terminie 60 dni od dnia 
zaistnienia przesłanki do odstąpienia.  

3. Odstąpienie z przyczyn, o których mowa w ust. 1 powyżej uważa się za dokonane z przyczyn niedotyczących 
Kupującego.  
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§10 [Inne postanowienia] 
 
1. Do Umów i Zamówień mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego. 
2. Wszelkie spory z Umowy lub odpowiednio Zamówienia Strony poddają pod wyłączną jurysdykcję sądów 

polskich. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie wyłącznie sąd właściwy 
dla siedziby Kupującego.  

3. Przeniesienie wierzytelności z Umowy lub Zamówienia przez Sprzedającego na osobę trzecią wymaga 
pisemnej zgody Kupującego pod rygorem nieważności. 

4. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWU okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie 
to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień OWU lub Umowy lub Zamówienia. 
W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednie 
postanowienia w sposób skuteczny na gruncie polskiego prawa. 

5. Wszystkie informacje zawarte w Dokumentacji Technicznej objęte są tajemnicą handlową i każda ze stron 
zobowiązuje się do jej zachowania w poufności w okresie obowiązywania Umowy lub Zamówienia oraz przez 
okres 5 lat od ich wykonania, rozwiązania lub odstąpienia od nich. Sprzedający powinien traktować informacje 
poufne tak jak własne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ale co najmniej powinien je chronić 
z należytą starannością. Informacje poufne mogą być przekazane wyłącznie tym podmiotom, których 
zaangażowanie jest konieczne dla realizacji Umowy lub Zamówienia z Kupującym pod warunkiem, że na 
podmioty te nałożony zostanie analogiczny obowiązek zachowania poufności. Przekazanie tych informacji 
innym podmiotom, w tym podwykonawcom, dostawcom narzędzi lub doradcom wymaga wyrażenia przez 
Kupującego pisemnej zgody na ich przekazanie. Żadne z postanowień niniejszego OWU nie wyłącza, ani nie 
ogranicza ochrony informacji poufnych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, przysługującej na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

 
 

EXTRAL Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   


