
 

Ogólne warunki handlowe sprzedaży towarów i 

świadczenia usług 

– Kubousek Polska sp. z o.o. 

I. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejsze ogóle warunki handlowe (dalej: 

OWH) określają wzajemne prawa i 

obowiązki stron umów, tj. spółki Kubousek 

Polska sp. z o.o., REGON: 361229616, NIP: 

548-266-92-23 z siedzibą w Cieszynie przy 

ul. Bielskiej 68, kod pocztowy 370 07 (dalej: 

KUBOUSEK) i zamawiającego. OWH 

tworzą niepodzielną część właściwej 

umowy, w szczególności umowy sprzedaży 

(oferty), zawieranej pomiędzy spółką 

KUBOUSEK jako dostawcą i zamawiającym 

(dalej tylko: umowa). Jeżeli spółka 

KUBOUSEK nie jest właścicielem 

dostarczanego towaru, ale w danej 

transakcji występuje tylko jako pośrednik, 

między stronami wiążące są tylko te 

postanowienia OWH, które mogą znaleźć 

zastosowanie w takiej sytuacji. Jeżeli 

zamawiającym jest konsument w 

rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. (dalej tylko „Kodeks 

cywilny”) niniejsze OWH znajdą 

zastosowanie tylko w zakresie 

nienaruszającym postanowienia dotyczące 

ochrony konsumentów.  

 

1.2. Umowę uznaje się za zawartą tylko w 

przypadku pisemnej zgody obu (wszystkich) 

stron umowy z jej treścią. W przypadku, gdy 

oferta spółki KUBOUSEK będzie przyjęta z 

aneksem lub zastrzeżeniem, które nie 

zmienią istotnie warunków oferty, umowa 

będzie zawarta tylko jeśli, KUBOUSEK 

wyrazi pisemną zgodę wraz z doręczonym 

zmienionym tekstem oferty. Jeżeli dla danej 

czynności zostanie przewidziana forma 

pisemna, to będzie ona zachowana także, 

jeżeli czynność zostanie dokonana przy 

General terms and conditions of trade applicable 

to the supply of goods and services – 

Kubousek Polska sp. z o.o. 

I. General provisions 

1.1. These general terms and conditions of trade 

(hereinafter referred to as “GTCT”) regulate 

mutual rights and obligations between 

contractual parties, i.e. the company 

Kubousek Polska sp. z o.o., REGON 

(identification number in Poland): 

361229616, NIP (tax identification numer in 

Poland): 548-266-92-23, seated in Cieszyn, 

68 Bielska St. postcode: 43-400 (hereinafter 

referred to as “KUBOUSEK”) and an 

Ordering Entity. The GTCT are integral part 

of the relevant contract, in particular part of 

sale contract (tender offer) concluded 

between the company KUBOUSEK as 

supplier and the Ordering Entity (hereinafter 

referred to as “contract”). If the company 

KUBOUSEK is not owner of delivered goods 

and acts only as an agent, only those 

GTCT’s provisions are binding for parties, 

which may be applicable in such case. The 

GTCT will also be applicable to the Ordering 

Entity, which is a consumer according to 

article 221 of the Polish Civil Code of 23 April 

1964 (hereinafter referred to as “Civil 

Code”), unless they do not breach legal 

regulations regarding consumer protection.  

1.2. The contract is concluded only if both (all) 

contractual parties agree with its content in 

written form. If the tender from the company 

KUBOUSEK is accepted only with annex or 

reservation, which does not essentially 

change tender’s conditions, the modified 

contract will be concluded only after 

expressed authorisation of annex or 

reservation in written form by the company 

KUBOUSEK Requirement of written form for 

specific act of law will be also fulfilled, if act 

of law is made by electronic means of 



pomocy środków komunikacji elektronicznej 

(w szczególności przy pomocy faksu lub e-

maila, nawet bez kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego), które umożliwiają 

utrwalenie treści czynności prawnej oraz 

identyfikację osoby, która dokonała 

czynności prawnej. Podpis może być 

zastąpiony podpisem mechanicznie 

odtworzonym. Powyższe postanowienia 

dotyczące formy pisemnej nie mają 

zastosowania, jeżeli obowiązek zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności 

wynika z ustawy.  

1.3. Jeżeli spółka KUBOUSEK oraz 

zamawiający ustalą w konkretnej umowie 

inne (odmienne) warunki współpracy niż 

wynika to niniejszych warunków 

handlowych, pierwszeństwo w 

zastosowaniu między stronami umowy mają 

ich postanowienia zawarte w konkretnej 

umowie, zaś postanowienia OWH mają 

zastosowanie subsydiarne. Warunki 

handlowe zamawiającego mają 

zastosowanie wyłącznie, jeżeli spółka 

KUBOUSEK przy zawarciu konkretnej 

umowy wyraziła jednoznaczną pisemną 

zgodę na ich zastosowanie. W przypadku, 

kiedy warunki handlowe zamawiającego 

dopuszczają zastosowanie niniejszych 

OWH wyłącznie pod warunkiem wyraźnej 

pisemnej zgody zamawiającego, 

zastosowanie znajdzie art 3854 Kodeksu 

cywilnego.  

II. Cena i warunki płatności 

2.1. Dostawy spółki KUBOUSEK są 

wykonywane zgodnie z regułą handlową 

Incoterms 2010. Przez cenę rozumie się 

cenę, która nie obejmuje kosztów transportu 

z zakładu producenta oraz kosztów 

przygotowania do wysyłki (np. kosztów 

opakowania) – klauzula EXW zgodnie z 

Incoterms 2010. W przypadku sprzedaży 

urządzeń przez cenę rozumie się cenę która 

communication (particularly by fax or email 

without electronic signature), which allow to 

record content of such act of law and person 

which performed the act of law. Signature 

may be replaced by a mechanically 

produced signature. Above provisions 

regarding written form are not applicable, if 

the act of law requires writing form or 

otherwise shall be null and void according to 

the Civil Code. 

 

 

 

1.3. If the company KUBOUSEK and the 

Ordering Entity stipulate in particular 

contract other (different) conditions of 

cooperation than stipulated in the GTCT, the 

provisions of particular contract have priority 

in application between parties and the 

GTCT’s provisions have only subsidiary 

application. The Ordering Entity’s general 

terms and conditions of trade are applicable 

only if company KUBOUSEK expressly 

agrees to their application in written form 

when signing the contract. If the Ordering 

Entity’s general terms and conditions of 

trade require expressed agreement of the 

Ordering Entity for application of the GTCT, 

article 3854 of the Civil Code shall be 

applied.  

 

 

 

II. Price and payment conditions 

2.1. The company KUBOUSEK delivers goods 

according to commercial rule Incoterms 

2010. Price shall be understood as price 

without cost of transportation from 

producer’s establishment and without cost 

of packing – EXW clause according to 

Incoterms 2010. In case of sale of 

equipment price shall be understood as 

price including cost of transportation and 



obejmuje koszty transportu towaru, 

natomiast nie obejmuje kosztów jego 

rozładunku – klauzula DAP zgodnie z 

Incoterms 2010. Klauzula EXW i DAP 

Incoterms 2010 znajdą zastosowanie do 

umownych stosunków międzynarodowych, 

a także przy dostawie towaru na terenie 

Polski, nawet w przypadku, gdy umowa jest 

zawierana tylko pomiędzy podmiotami 

mającymi siedzibę na terenie Polski.  

2.2. Cena jest oparta na zalecanej przez 

producenta cenie przeliczonej na złotówki  

według kursu waluty, którego wysokość jest 

ustalona konkretną umową. Cena 

sprzedaży może być także ustalona w innej 

walucie niż polska złotówka. Do ceny należy 

doliczyć podatek VAT oraz ewentualnie cło, 

oba w wysokości wynikającej z 

obowiązujących przepisów podatkowych i 

celnych. 

2.3. Jeżeli nie postanowiono w umowie inaczej, 

cena jest płatna w terminie 14 dni od dnia 

dostawy. W przypadku popadnięcia przez 

zamawiającego w zwłokę z zapłatą ceny 

zgodnie z umową, zamawiający jest 

zobowiązany zapłacić spółce KUBOUSEK 

odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości 

według prawa polskiego. Zapłata odsetek 

ustawowych nie wyłącza prawa spółki 

KUBOUSEK dochodzenia odszkodowania 

na warunkach ogólnych w wysokości 

przewyższającej odsetki ustawowe.  

2.4. Płatności są wykonywane formą wskazaną 

przez spółkę KUBOUSEK, przede 

wszystkim przelewem na rachunek 

bankowy wskazany wcześniej przez spółkę 

KUBOUSEK.  

2.5. W przypadku, że zamawiający zamówi 

towar z płatnością przy odbiorze i nie 

odbierze towaru od przewoźnika, zostanie 

obciążony wszystkimi dodatkowymi 

kosztami związanymi ze zwrotnym 

przewozem towaru. Ponadto zostanie 

without cost of unloading – DAP clause 

according to Incoterms 2010. EXW and 

DAP clauses - Incoterms 2010 are 

applicable to international contractual 

relationships, as well as to deliveries of 

goods in Poland. The EXW and DAP 

clauses are also applicable for contracts 

concluded between subjects seated in 

Poland.  

 

2.2. The price is based on price recommended 

by the producer and converted into zloty 

according to exchange rate stated in the 

particular contract. Sale price may also be 

stipulated in another currency than zloty. 

The price shall be increased by VAT and 

possible duty, both in amount resulting from 

applicable tax law und customs.     

 

 

2.3. The price shall be payable within 14 days 

from the date of delivery, unless otherwise 

provided in the contract. If the Ordering 

Entity is in default with payment of the price 

from the contract, the Ordering Entity shall 

pay the company KUBOUSEK default 

interest in amount resulting from Polish law. 

Notwithstanding claim for default interests 

the company KUBOUSEK is entitled to seek 

damages in amount exceeding default 

interests on the ground of the Civil Code’s 

provisions. 

2.4. Payments shall be made in form indicated 

by the company KUBOUSEK, in particular 

by bank transfer to the account indicated in 

advance by the company KUBOUSEK  

 

2.5. If at the request of the Ordering Entity 

payment shall be made in cash on  delivery 

and the Ordering Party does not pick up the 

goods from carrier, it will be charged with all 

additional costs regarding return shipment 

of goods. In addition it will be charge with 



obciążony kosztami składowania towaru w 

spółce KUBOUSEK w wysokości nie niższej 

niż 0,25% wysokości ceny towaru za każdy 

dzień składowania. Po zwróceniu towaru 

będzie on ponownie wysłany do 

zamawiającego. W przypadku ponownego 

nieodebrania towaru, towar będzie 

magazynowany i wydany dopiero po 

zapłaceniu pełnej ceny towaru wraz z 

kosztami składowania. Płatność za towar 

będzie uiszczona na podstawie wezwania 

do zapłaty, zaś faktura będzie przekazana 

po dokonaniu płatności jako potwierdzenie 

przyjęcia płatności. 

2.6. W przypadku nie dotrzymania terminu 

płatności wskazanego w wezwaniu do 

zapłaty, spółka KUBOUSEK w dniu, kiedy 

będzie możliwe fizyczne dostarczenie 

towaru, wystawi fakturę pro forma na całą 

cenę sprzedaży. Towar będzie wydany 

zamawiającemu po dokonaniu zapłaty 

wymienionej faktury pro forma, przy czym 

zabezpieczeniem realizacji dostawy przez 

spółkę KUBOUSEK jest wystawiona faktura 

pro forma na całą cenę sprzedaży. Przy 

niedotrzymaniu terminu płatności z tej 

faktury pro forma, zastosowanie znajdą 

sankcje z pkt 2.3. oraz zamawiający dalej 

będzie obciążany kosztami składowania co 

najmniej w wysokości 0,25% ceny towaru za 

każdy dzień od dnia wymagalności faktury 

pro forma. Ponadto, w przypadku 

popadnięcia w zwłokę z płatnością faktury 

pro forma spółka KUBOUSEK jest 

uprawniona sprzedać towar innemu 

podmiotowi. Towar będzie ponownie 

zamówiony i dostarczony początkowemu 

zamawiającemu nie wcześniej niż przed 

zapłatą faktury pro forma. W takim 

przypadku spółka KUBOUSEK nie jest w 

zwłoce w dostawie towaru. 

2.7. Zamawiający oraz spółka KUBOUSEK 

postanowili, że w ramach ich wzajemnych 

costs of storage in the company 

KUBOUSEK in amount of 0,25% of goods’ 

price or more for each day of storage. The 

goods will be again sent to the Ordering 

Entity after its return. If the goods is not 

picked up again, it will be stored and 

delivered only after payment of full price of 

goods and costs of storage. Payment for 

goods shall be made on the grounds of letter 

of demand.  The invoice will be sent after 

payment as confirmation of payment. In 

case of not picking up of goods invoice may 

be issued not until payment of part of price 

or full price.  

2.6. If term of payment indicated in demand 

letter is not fulfilled, the company 

KUBOUSEK may issue pro forma invoice 

for the full price as soon as delivery of the 

goods is physically possible. The goods 

shall be handed over to the Ordering Entity, 

after the pro forma invoice is paid. The 

company KUBOUSEK guarantees delivery 

of the goods by issuance of pro forma 

invoice for the full price. If term of payment 

indicated in pro forma invoice is not fulfilled, 

the sanction stipulated in point 2.3. shall be 

applicable and the Ordering Entity may be 

charged further with cost of storage in 

amount of 0,25% of goods’ price or more for 

each day from day of maturity of the pro 

forma invoice. Furthermore, the company 

KUBOUSEK is entitled to sell the goods to 

third party, if term of payment indicated in 

the pro forma invoice is not fulfilled. The 

goods may be ordered and delivered again 

to the original Ordering Entity, after the 

Ordering Entity pays the pro forma invoice. 

In abovementioned case the provider is not 

in default with the goods’ delivery.     

 

 

2.7. The Ordering Entity and the company 

KUBOUSEK stipulate that within scope of 



stosunków prawnych roszczenia wobec 

spółki KUBOUSEK mogą być potrącone 

tylko, jeśli są bezsporne lub wynikają z 

prawomocnego i wykonalnego wyroku 

sądowego. Ponadto zamawiający oraz 

spółka KUBOUSEK postanowili, że w 

ramach ich wzajemnych stosunków 

prawnych roszczenia wobec 

zamawiającego mogą być potrącone 

wszelkie wierzytelności wymagalne i 

niewymagalne bez względu na ich 

ewentualne przedawnienie.  

III. Terminy dostaw 

3.1. Warunkiem koniecznym dotrzymania 

terminów dostaw jest uzyskanie wszelkich 

pozwoleń i dokumentów od zamawiającego, 

zachowanie ustalonych warunków płatności 

oraz innych zobowiązań ze strony 

zamawiającego. Jeżeli w/w warunki nie 

zostaną terminowo i prawidłowo spełnione, 

terminy dostawy ulegną proporcjonalnemu 

wydłużeniu. Nie dotyczy to przypadków, 

jeżeli za opóźnienie odpowiedzialność 

ponosi wyłącznie spółka KUBOUSEK  

3.2. Wiążące potwierdzenie terminu dostawy 

towaru dla zamawiającego może być 

wysłane dopiero po dokonaniu przez spółkę 

KUBOUSEK wiążącego zamówienia u 

zagranicznego dostawcy i otrzymaniu od 

niego potwierdzenia terminu dostawy.   

3.3. Jeżeli w umowie nie postanowiono inaczej, 

realizacja dostawy towaru ze strony spółki 

KUBOUSEK następuje wraz przekazaniem 

towaru pierwszemu przewoźnikowi celem 

jego dostawy do zamawiającego. W 

przypadku sprzedaży urządzeń realizacja 

dostawy ze strony spółki KOBOUSEK 

następuje wraz dostarczenie towaru do 

określonego miejsca  w umowie. Jeżeli 

właściwość dostarczanego towaru wymaga 

jego instalacji lub rozruchu ze strony spółki 

KUBOUSEK, wykonanie dostawy zostanie 

their mutual legal relations claims towards 

the company KUBOUSEK may be set off 

only if they are indisputable or based on 

valid and enforceable court judgment. 

Furthermore, the Ordering Entity and the 

company KUBOUSEK stipulate that within 

scope of their mutual legal relations mature 

and immature claims of the company 

KUBOUSEK may be set off regardless of 

their possible limitation of claim due to their 

expiration   

 

III. Terms of delivery  

3.1. The indispensable condition of keeping 

terms of delivery is obtaining all permissions 

and documents from the Ordering Entity, 

fulfilling stipulated terms of payment and 

other obligations by the Ordering Entity’s. If 

abovementioned conditions are not fulfilled 

properly and on time, the terms of delivery 

will be proportionally extended. That does 

not concern situation, when the company 

KUBOUSEK is fully responsible for the 

delay. 

3.2. The company KUBOUSEK shall send 

binding confirmation of goods’ delivery, only 

after the company KUBOUSEK makes 

binding order of goods from the producer 

and the producer confirms date of delivery. 

 

3.3. Unless otherwise agreed, the shipment of 

goods by the company KUBOUSEK takes 

place after passing the goods to the first 

carrier in order to deliver it to the Ordering 

Entity. In case of sale of equipment the 

shipment of goods by the company 

KUBOUSEK takes place delivering at place 

of destination named in the contract. If the 

goods because of their properties require 

installation or technological start-up 

provided by the company KUBOUSEK, the 

shipment shall be confirmed by acceptance 

record signed by the Ordering Entity. 



potwierdzone podpisem zamawiającego w 

protokole przekazania. 

3.4. Jeżeli po zawarciu umowy dojdzie do 

zmiany procesu produkcyjnego, którego 

skutkiem jest niemożność dostarczenia 

pierwotnego rodzaju towaru lub dojdzie do 

zmiany, która modyfikuje wymagane 

parametry, własności funkcjonalne lub cenę 

sprzedaży towaru zgodnie z umową lub 

przedłużenia terminu dostawy naruszając 

wyżej wymienione terminy, spółka 

KUBOUSEK jest zobowiązana w ciągu 15 

dni od dowiedzenia się o takiej zmianie 

powiadomić o niej zamawiającego. 

Kupujący w takim przypadku może bez 

odszkodowania odstąpić od umowy albo 

żądać zmiany towaru zgodnie z aktualną 

ofertą. 

3.5. W przypadku niedotrzymania terminów 

dostaw przez spółkę KUBOUSEK 

zamawiający może żądać zapłaty kary 

umownej w wysokości 0,05% ceny towaru 

za każdy dzień zwłoki, łącznie jednak nie 

więcej niż 5% ceny towaru. Postanowienie 

to nie znajdzie zastosowania, jeżeli zwłoka 

jest spowodowana siłą wyższą albo 

przyczynami na które spółka KUBOUSEK 

nie ma wpływu, jak np. kataklizm żywiołowy, 

wyłączenie źródła energii, strajk, zamieszki 

lub podobne zdarzenia. W takim przypadku 

terminy dostaw ulegają odpowiedniemu 

wydłużeniu. Zamawiający nie jest 

uprawniony domagać się naprawy powstałej 

szkody w wyniku naruszenia obowiązków, 

których naruszenie związane jest z zapłatą 

kary umownej. 

3.6. Jeżeli skutkiem siły wyższej lub innego 

zdarzenia, na które spółka KUBOUSEK nie 

miała wpływu, jest niemożność wykonania 

umowy w części lub w całości, spółka 

KUBOUSEK jest zwolniona z swoich 

zobowiązań wynikających z takiej umowy 

oraz nie jest odpowiedzialna za żadną 

 

 

3.4. In case of change of manufacturing process 

after concluding the contract, which makes 

it impossible to provide originally ordered 

goods or causes change of required 

parameters, functional properties or sell 

price of goods in accordance with the 

contract or delays term of shipment contrary 

to the abovementioned terms, the company 

KUBOUSEK shall inform the Ordering Entity 

about the change within 15 days from 

learning about it. In that case the buyer may 

rescind the contact without right to damages 

or exchange of the goods in compliance with 

current sales offer.  

 

 

3.5. If the company KUBOUSEK does not meet 

terms of delivery, the Ordering Entity may 

demand payment of contractual penalty in 

the amount of 0,05% of goods’ price for 

each day of delay, but not more than 5% of 

goods’ price. This provision is not 

applicable, if the delay is caused by force 

majeure or by circumstances arising out of 

impacts of the company KUBOUSEK, e.g.  

natural disaster, breakdown of energy 

source, strike, riots or other circumstances. 

In abovementioned case the term of 

shipment shall be proportionally extended. 

The Ordering Entity is  not entitled to 

demand compensation of damage caused 

by violation of duties, unless the Ordering 

Entity may claim for contractual penalty.  

 

3.6. If the contract cannot be fulfilled partly or 

fully due to force majeure or circumstances 

arising out of impacts of the company 

KUBOUSEK, the company KUBOUSEK is 

released from its contractual obligations and 

is not responsible for damage or another 

detriment caused by the release. It is 



szkodę lub inny uszczerbek tym 

spowodowany. Nie jest istotne, czy taka 

przyczyna istniała w chwili zawarcia umowy 

lub w późniejszym terminie, bez względu na 

to, czy w chwili podpisania umowy jedna ze 

stron umowy mogła przewidywać takie 

zdarzenie.  

3.7. Dostawy częściowe są dopuszczalne, 

jednakże realizacja dostaw częściowych 

wymaga zgody spółki KUBOUSEK  

3.8. Gdy zamawiający jest w zwłoce dłużej niż 

15 dni od dnia płatności, spółka 

KUBOUSEK może całość lub część 

dostawy zaoferować innemu podmiotowi 

oraz/lub odmówić dalszego świadczenia. 

Zamawiający będzie musiał ponownie 

złożyć zamówienie, zaś towar będzie 

dostarczony w terminach zgodnie z pkt 3.2. 

OWH bez roszczenia na rabat lub 

naprawienie szkody za późniejszą dostawę. 

IV. Zastrzeżenie własności oraz przejście ryzyk    

4.1. Towar pozostaje nawet po zawarciu umowy 

i wydaniu go zamawiającemu własnością 

spółki KUBOUSEK. Prawo własności do 

przedmiotu umowy przechodzi na 

zamawiającego najwcześniej z chwilą 

zapłaty jego ceny w całości oraz spełnienia 

wszystkich roszczeń, które podnosi spółka 

KUBOUSEK wobec zamawiającego na 

podstawie wzajemnych stosunków 

umownych (zastrzeżenie własności).  

 

4.2. W okresie do przejścia własności towaru na 

zamawiającego nie jest on uprawniony 

obciążyć towar zastawem, zastawem 

rejestrowym lub w jakimkolwiek sposób nim 

dysponować w relacjach do osób trzecich 

(dalsza sprzedaż itp.) Jeżeli towar zostanie 

zajęty lub w inny sposób będzie w 

dyspozycji lub pod kontrolą osoby trzeciej, 

zamawiający jest zobowiązany 

niezwłocznie poinformować o tym spółkę 

KUBOUSEK. 

irrelevant whether the cause of release 

exists at the moment of concluding the 

contract or arises later. Additionally, it is 

irrelevant, if one of contractual parties could 

predict the cause of release. 

 

 

3.7. Partial shipment is allowed, but it requires 

previous confirmation from the company 

KUBOUSEK. 

3.8. If the Ordering Entity is in default for more 

than 15 days from day of payment, the 

company KUBOUSEK may offer partial or 

full shipment of goods to third party. The 

Ordering Entity shall order the goods again 

and the goods will be shipped according to 

terms stipulated in point 3.2. of the GTCT. 

The Ordering Entity is not entitled to a 

discount or demand compensation of 

damage caused by late delivery. 

IV. Ownership of goods and devolution of risks 

4.1. The company KUBOUSEK remains owner 

of goods after concluding the contract and 

handing over the goods to the Ordering 

Entity. Ownership of the goods shall be 

conveyed to the Ordering Entity not earlier 

than payment of full price is made and 

fulfilment of all claims to which the company 

KUBOUSEK is entitled from the Ordering 

Entity on grounds of mutual contractual 

relations (stipulation of ownership of thing 

sold). 

4.2. Until the ownership of the goods is 

conveyed to the Ordering Entity, the 

Ordering Entity may not encumber the 

goods with pledge, registered pledge or put 

the goods towards third party at disposal 

(further sale etc.). If the goods are seized or 

put in another way at third party disposal or 

are under control of third party, the Ordering 

Entity shall immediately inform the company 

KUBOUSEK about it. 

 



4.3. W przypadku naruszenia obowiązków przez 

zamawiającego, w szczególności poprzez 

popadnięcie w zwłokę z zapłatą należności 

pieniężnych, spółka KUBOUSEK jest 

uprawniona żądać wydania z powrotem 

towaru przekazanego z zastrzeżeniem 

własności, bez konieczności odstąpienia od 

umowy. W takim przypadku Zamawiający 

jest zobowiązany na własny koszt 

przedmiotowy towar wydać spółce 

KUBOUSEK na podstawie jej wezwania. 

Wydanie towaru nastąpi: poprzez jego 

doręczenie bezpośrednio do zakładu spółki 

KUBOUSEK albo poprzez przekazanie 

przewoźnikowi lub innej osobie wskazanej 

przez spółkę KUBOUSEK w celu jego 

przekazania do zakłady spółki KUBOUSEK 

W przeciwnym wypadku przyjmuje się, że 

zamawiający wyraża zgodę, aby spółka 

KUBOUSEK sama przedmiotowy towar na 

koszt zamawiającego odebrała z miejsca, 

gdzie zdeponował je zamawiający.  

4.4. Niebezpieczeństwo szkody na towarze, w 

tym ryzyko przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia przechodzi na zamawiającego 

w chwili przekazania towaru pierwszemu 

przewoźnikowi.  

4.5. Przy dostawach bez dowozu do 

zamawiającego niebezpieczeństwo szkody 

na towarze, w tym ryzyko przypadkowej 

utraty lub uszkodzenia przechodzi na 

zamawiającego w chwili, kiedy towar 

zostanie przygotowany do przewozu albo 

odebrania przez zamawiającego lub osobę 

przez niego wskazaną (ewentualnie osobą 

trzecią). 

 

V. Instalacja i montaż 

5.1. Jeżeli w umowie nie postanowiono inaczej, 

zamawiający jest zobowiązany wcześniej 

zabezpieczyć warunki budowlane i 

techniczne, jak także współpracę przy 

dostawie i rozruchu urządzenia, w tym 

4.3. If the Ordering Entity violates its obligations 

in particular by being in default with 

payment, the company KUBOUSEK is 

entitled to demand return of the goods 

handed over with stipulation of ownership of 

thing sold without necessity of rescission of 

the contract. In that case the Ordering Entity 

shall deliver the goods to the company 

KUBOUSEK at its request  at the Ordering 

Entity’s own expense. The shipment shall 

be made by: directly delivery to the 

company KUBOUSEK or handing over to 

carrier or another person indicated by the 

company KUBOUSEK in order of shipment 

to the establishment of the company 

KUBOUSEK Otherwise, it is presumed that 

the Ordering Entity accepts that the 

company KUBOUSEK takes the goods back 

from a place of storage at the Ordering 

Entity’s own expense.  

 

 

4.4. Risk of occurrence of damage in the goods 

including risk of accidental loss of the goods 

is passed to the Ordering Entity at the 

moment of handing the goods over to the 

first carrier.                  

4.5. If the goods are delivered to the Ordering 

Entity without direct transportation, the risk 

of occurrence of damage in the goods, 

including risk of accidentally loss of the 

goods, is passed to the Ordering Entity at 

the moment of preparing the goods to 

transportation or at the moment of passing 

the goods to the Ordering Entity or to 

another person indicated by it (alternatively 

by third party). 

V. Installation and assembly           

5.1. Unless otherwise agreed, the Ordering 

Entity is obliged to secure construction and 

technical conditions in advance as well as to 

cooperate during delivery and technological 

start-up of machine including disposal of 



zapewnić likwidację zużytych opakowań i 

odpadów powstałych w związku z 

przeprowadzoną instalacją. 

5.2. W przypadku opóźnienia w instalacji, 

montażu lub rozruchu urządzenia z 

przyczyn, za które spółka KUBOUSEK nie 

ponosi odpowiedzialności, zamawiający 

pokryje w odpowiednim zakresie koszty 

spółki KUBOUSEK powstałe w związku z 

czekaniem, wymaganymi dodatkowymi 

przejazdami pracowników spółki 

KUBOUSEK lub personelu technicznego.   

5.3. Jeżeli spółka KUBOUSEK wymaga po 

zakończeniu instalacji, montażu lub 

rozruchu protokolarnego przekazania 

towaru, zamawiający jest zobowiązany  

niezwłocznie przyjąć i podpisać protokół 

przekazania towaru, jednak nie później niż 

w terminie jednego tygodnia. Brak przyjęcia 

i podpisania protokołu w powyższym 

terminie uznaje się, że towar został przyjęty 

protokolarnie z upływem tego terminu bez 

jakichkolwiek wad lub innych zastrzeżeń. 

Dostawę uznaje się również za przekazaną 

protokolarnie bez wad lub innych 

zastrzeżeń, jeżeli zamawiający rozpoczął 

używać przedmiot umowy (ewentualnie po 

ukończeniu ustalonej w umowie fazie 

testowej). 

 

 

5.4. Jeżeli instalację dostarczanego sprzętu 

wykonuje spółka KUBOUSEK, zamawiający 

nie jest uprawniony do rozpakowania 

sprzętu (przesyłki) bez obecności osoby 

uprawnionej przez spółkę KUBOUSEK. 

Zamawiający jest zobowiązany wyłącznie 

do skontrolowania, czy przesyłka ze 

sprzętem jest nienaruszona.  

VI. Rękojmia oraz reklamacja 

6.1. Spółka KUBOUSEK udziela rękojmi na 

sprzedawane towary na okres wskazany w 

umowie. 

packing waste and other waste connected 

with carried out installation. 

 

5.2. If installation, assembly or technical stat-up 

is delayed and the company KUBOUSEK is 

not responsible for the delay, the Ordering 

Entity will bear proportionally the costs of 

the company KUBOUSEK connected with 

waiting and required additional journeys of 

workers of the company KUBOUSEK and 

technical staff.  

 

5.3. If the company KUBOUSEK requires to 

draw up a delivery and acceptance protocol 

after finishing installation, assembly or 

technical start-up, the Ordering Entity shall 

accept and undersign the delivery and 

acceptance protocol immediately, however 

not later than one week after finishing 

works. If the Ordering Entity does not accept 

and  undersign the protocol in the 

abovementioned term, it is presumed that 

delivery of the goods was accepted with the 

protocol without any defects or other 

reservations. It is also presumed that 

delivery of the goods was accepted with the 

record without any defects or other 

reservations, if the Ordering Entity starts 

using subject of the contract (or the 

Ordering Entity starts using it after run 

phase stipulated in the contact).  

5.4. If installation of delivered equipment is 

made by the company KUBOUSEK, the 

Ordering Entity is not entitled to unpack the 

equipment (package) without the presence 

of person indicated by the company 

KUBOUSEK The Ordering Entity shall only 

check if the package with the equipment is 

not intact. 

VI. Warranty and complaint  

6.1. The company KUBOUSEK grants a 

warranty for the goods. A period of the 

warranty shall be stipulated in the contract. 



6.2. Rękojmia nie dotyczy (i) wad towaru 

spowodowanych nieprofesjonalną lub 

nieuprawnioną ingerencją zamawiającego 

lub osoby trzeciej lub (ii) wad, przy których 

nie zostało wykazane, że powstały przez 

producenta w wyniku użycia wadliwego 

materiału, błędów konstrukcyjnych lub 

nieprawidłowego przygotowania, (iii) jak 

także za wady powstałe w wyniku: zwykłej 

eksploatacji (zużycia), nieprawidłowej 

konserwacji, nieprzestrzegania zasad 

eksploatacji, nadmiernej eksploatacji, 

użycia nieodpowiednich materiałów i 

warunków eksploatacji, wpływu czynników 

chemicznych i elektrolitycznych, zakłóceń 

atmosferycznych, nieprawidłowego 

przechowywania, prac budowalnych lub 

montażowych innych osób niż spółka 

KUBOUSEK lub osób wyznaczonych przez 

spółkę KUBOUSEK oraz  (iv) w wyniku innej 

przyczyny niezawinionej przez spółkę 

KUBOUSEK. Rękojmią nie są objęte 

materiały dodane przez zamawiającego 

oraz rozwiązania konstrukcyjne 

wykorzystane przez zamawiającego oraz 

wynikające z tego bezpieczeństwo i 

funkcjonalność dostarczonego towaru. Za 

produkty (towary) osób trzecich 

dostarczone przez spółkę KUBOUSEK 

spółka KUBOUSEK odpowiada tylko w 

zakresie rękojmi i gwarancji udzielonych 

przez te osoby trzecie. Rękojmia nie 

przysługuje w związku z nieznaczącymi 

odstępstwami od ustalonych właściwości 

towaru lub niewielkimi ograniczeniami jego 

użyteczności. Rękojmia, w przypadku 

urządzenia wymagającego profesjonalnej 

instalacji, obejmuje wyłącznie samo 

urządzenie instalowane przez spółkę 

KUBOUSEK lub przez osoby wskazane 

przez spółkę KUBOUSEK lub przez inne 

podmioty zawodowo zajmujące się 

instalacją takich maszyn, na których 

6.2. The warranty is not applicable (i) to the 

goods’ defects caused by non-professional 

intervention of the Ordering Entity or third 

party into the goods or (ii) to the other goods’ 

defects, unless it is proved that they were  

caused by the producer by: using 

inappropriate materials, construction errors 

or incorrect preparing, or (iii) to the goods’ 

defects caused as a result of normal use 

(wear and tear), incorrect maintenance, 

non-keeping principles of using, excessive 

using, using inappropriate materials or 

operating conditions, chemical and 

electrolytic influences, atmospherics, 

unsuitable storage, construction or 

assembly works provided by other person 

than the company KUBOUSEK or person 

indicated by the company KUBOUSEK or 

(iv) to the other goods’ defects arising 

without fault of the company KUBOUSEK 

Elements added by the Ordering Entity and 

construction solutions used by the Ordering 

Entity are not subject of the granted 

warranty. The warranty does not cover 

security and functionality of delivered goods 

in connection with abovementioned 

elements and solutions. The company 

KUBOUSEK is responsible for third party’s 

products (goods) provided by the company 

KUBOUSEK only in the scope of warranties 

granted by third party. The warranty does 

not apply to insignificant deviations from 

designed properties of the goods and to 

insignificant restriction of its utility. If the 

equipment requires professional 

installation, the warranty applies only to the 

equipment installed by the company 

KUBOUSEK or by persons indicated by the 

company KUBOUSEK or other entities 

previously accepted by the company 

KUBOUSEK, which professionally install 

such equipment.  

 



uczestnictwo w instalacji spółka 

KUBOUSEK wyraziła wcześniej zgodę.  

6.3. Ewentualną reklamację z powodu 

niekompletności towaru należy zgłosić nie 

później niż w terminie 3 dni od doręczenia 

zamawiającemu towaru. Reklamacja z 

powodu uszkodzenia towaru przy 

transporcie należy zgłosić niezwłocznie po 

odebraniu towaru od przewoźnika oraz 

należy pisemnie poinformować o tym spółkę 

KUBOUSEK załączając odpowiednią 

dokumentację fotograficzną. Reklamację z 

powodu widocznej wady towaru należy 

dokonać nie później niż w terminie 3 dni od 

doręczenia towaru zamawiającemu. W 

przypadku wad ukrytych reklamację należy 

dokonać nie później niż w terminie 3 dni od 

jej odkrycia. Późniejsze reklamacje nie będą 

uznawane.     

6.4. Reklamacja pod rygorem nieważności 

wymaga formy pisemnej. Za pisemną formę 

reklamacji uznaje się także e-mail oraz faks 

skierowany bezpośrednio do spółki 

KUBOUSEK. Jeżeli reklamacja została 

skierowana do spółki KUBOUSEK za 

pośrednictwem poczty, to za datę złożenia 

reklamacji przyjmuje się datę doręczenia. W 

reklamacji zamawiający jest zobowiązany 

podać dokładny opis wady.  

6.5. Dostawca jest uprawniony za 

pośrednictwem swych przedstawicieli 

zweryfikować na miejscu, czy złożona 

reklamacja jest zasadna, zaś zamawiający 

jest zobowiązany to umożliwić. Jeżeli 

reklamacja zostanie uznana za 

bezzasadną, zamawiający jest 

zobowiązany zwrócić spółce KUBOUSEK 

wszystkie wydatki powstałe w związku ze 

złożoną reklamacją, w tym koszty 

przejazdów. 

6.6. Zamawiający w każdym przypadku umożliwi 

spółce KUBOUSEK w pierwszej kolejności 

wymianę rzeczy wadliwej na rzecz wolną od 

 

 

6.3. Hypothetical complaint about 

incompleteness of the goods shall be 

reported no later than 3 days after receiving 

the goods to the Ordering Entity. Complaint 

concerning damage of the goods during its 

transportation shall be reported immediately 

after receiving the goods from the carrier. 

Notification shall be in written form and 

include photographic documentation. 

Complaint about visible defect of the goods 

shall be reported not later than 3 days after 

receiving the goods by the Ordering Entity. 

In case of concealed defect complaint shall 

be reported no later than 3 days after its 

discovery. Overdue complaints are not 

recognized.  

 

6.4. The complaint requires written form or 

otherwise shall be null and void. Written 

form shall include also e-mail or fax sent 

directly to the company KUBOUSEK If the 

complaint is sent to the company 

KUBOUSEK via post, the complaint is 

deemed to be reported in a day of its 

delivery. The Ordering Entity shall precisely 

describe defect in the complaint.  

 

6.5. The supplier is entitled to verify on the spot 

by its agents, if the reported complaint is 

justified. The Ordering Entity is obligated to 

enable the supplier to perform. If the 

complaint is found to be unjustified, the 

Ordering Entity shall return the company  

KUBOUSEK all expenses incurred in 

connection with the reported complaint, 

including travel costs. 

 

 

6.6. In any case, the Ordering Entity shall enable 

company KUBOUSEK firstly to supply 



wad lub usunięcie wady w adekwatnym 

terminie.     

6.7. Postanowienia pkt 6.2.-6.4. nie znajdą 

zastosowania, jeżeli spółka KUBOUSEK 

zataiła podstępnie wadę przed 

zamawiającym.  

VII. Postanowienia końcowe 

7.1. Spółka KUBOUSEK jest właścicielem 

kosztorysów cenowych, dokumentacji 

technicznej i innych dokumentów 

sporządzonych w związku z realizacją 

dostawy (dalej: dokumenty), jak także 

przysługują jej majątkowe prawa autorskie 

na wszystkich polach eksploatacji. Bez 

zgody spółki KUBOUSEK zamawiający nie 

może udostępnić dokumentów osobom 

trzecim. W przypadku naruszenia tego 

postanowienia przez zamawiającego, 

spółka KUBOUSEK jest uprawniona do 

żądania zapłaty przez zamawiającego kary 

umownej w wysokości 50% ceny udzielnego 

zamówienia. Jeżeli zamawiający i spółka 

KUBOUSEK nie zawrą umowy, 

zamawiający jest zobowiązany wszystkie 

przekazane dokumenty traktować jako 

poufne. W przypadku użycia tych 

dokumentów przez zamawiającego w 

prowadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej lub użycia w celach 

prywatnych zamawiający wyda spółce 

KUBOUSEK wszystko co zyskał w związku 

z tym użyciem.  

7.2. Zmiana umowy pod rygorem nieważności 

wymaga zgody wszystkich stron umowy w 

formy pisemnej. Zmiana zostanie dokonana 

przy pomocy numerowanych aneksów do 

umowy.  

7.3. W kwestiach nieuregulowanych wyraźnie w 

niniejszych ogólnych warunkach 

handlowych zastosowanie znajdzie polskie 

prawo, w szczególności przepisy Kodeksu 

cywilnego. Sądem właściwym do 

rozpatrywania wszelkich sporów pomiędzy 

goods free of defects or to remedy the 

defect.  

6.7. Points 6.2.-6.4 are not applicable, if the 

company KUBOUSEK cunningly conceals 

the defect from the Ordering Entity. 

 

VII. Final provisions 

7.1. The company KUBOUSEK is owner of cost 

assessments, technical documentation and 

other documents prepared in connection 

with fulfilment of the delivery (hereinafter 

referred to as: “documents”). It also owns 

author’s economic rights to the documents 

in all fields of exploitation. The Ordering 

Entity shall not make the document 

accessible to a third party. In case of 

violation of this provision by the Ordering 

Entity, the company KUBOUSEK is entitled 

to demand contractual penalty in amount of 

50% of price of the ordered goods. If the 

Ordering Entity and the company 

KUBOUSEK do not conclude the contract, 

the Ordering Entity will be obliged to treat all 

given documents as confidential. If the 

Ordering Entity uses the documents in its 

business activity or for its private purposes, 

the Ordering Entity shall give back all 

benefits gained in connection with this 

usage to the company KUBOUSEK       

 

 

 

7.2. Amendments to the contract require 

consent of all parties in written form or 

otherwise shall be null and void. The 

Amendments shall be made up in form of 

numbered annexes.  

7.3. The Polish law, in particular provisions of 

the Polish Civil Code shall be applicable in 

issues not governed by the General Terms 

and Conditions of Trade. Any disputes 

which may arise out or in relation to the 

concluded contract or the General Terms 



spółką KUBOUSEK a zamawiającym 

wynikających z zawartej umowy lub 

niniejszych ogólnych warunków handlowych 

będzie sąd właściwy dla miasta Bielsko-

Biała. Wszelkie spory pomiędzy spółką 

KUBOUSEK a zamawiającym wynikające z 

zawartej umowy lub niniejszych ogólnych 

warunków handlowych zostają poddane 

pod rozstrzygnięcie Elektronicznego Sądu 

Arbitrażowego przy ESA24 Sp. z o.o. z 

siedzibą w Ustroniu (nr KRS 0000411651), 

stosownie do Regulaminu tegoż Sądu 

obowiązującego w dniu złożenia pozwu. 

 

7.4. Jeżeli postanowienia niniejszych OWG są 

albo staną się nieważne, nieskuteczne lub 

niewykonalne, nie narusza to ważności, 

skuteczności i wykonalności pozostałych 

postanowień OWH.     

 

7.5. OWG zostały sporządzone w języku 

polskim i angielskim. W przypadku 

jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polską 

i angielską wersją językową, wiążąca 

będzie polska wersja językowa. 

and Conditions of Trade between the 

company KUBOUSEK and the Ordering 

Entity shall be resolved by competent court 

for city of Bielsko-Biała. Any disputes which 

may arise out or in relation to the concluded 

contract or the General Terms and 

Conditions of Trade between the company 

KUBOUSEK and the Ordering Entity will be 

resolved by the Electronic  Court of 

Arbitration at ESA24 sp. z o.o. seated in 

Ustroń (KRS: 0000411651) in accordance 

with the By-laws of that Court in force at the 

date on which the statement of claim is 

submitted.  

7.4. The invalidity, ineffectiveness or 

unenforceable of one or more provisions in 

whole or in part of the GTCT does not cause 

the invalidity, ineffectiveness or 

unenforceable of the other provisions in the 

GTCT.      

7.5. The GTCT has been drawn up in Polish and 

English. In the event of any discrepancies 

between Polish and English language 

version, the binding version shall be Polish 

version.                        

 


