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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY  

Celem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży (zwanych dalej „OWS”) jest określenie zasad, 

w oparciu o  które będzie realizowana na rzecz Zamawiających, prowadzących zarejestrowaną 

działalność gospodarczą,  sprzedaż rzeczy  lub/i usług (zwanych dalej „Towarami”), oferowanych do 

sprzedaży przez „1ALUMAST” Spółkę Akcyjną ; NIP 647 -22-13-249; REGON 276766892; KRS 

0000031909, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod nr 0000031909 (zwaną dalej „ALUMAST S.A.”).  

Szczegółowe uregulowania w tym zakresie , zostaną wskazane przez ALUMAST S.A. , m.in. 

w ofertach współpracy, ofertach promocyjnych lub/i ofertach inwestycyjnych. 

 

§ 1 Wybrane definicje i interpretacje: 

Strony ustalają dla potrzeb interpretacji niniejszej umowy, znaczenie następujących pojęć: 

1. OWS – niniejsze ogólne warunki sprzedaży, określające i regulujące zasady współpracy handlowej 

pomiędzy ALUMAST S.A., a Zamawiającymi. 

2. Towary  – termin ten określa wszystkie produkty, rzeczy, wyroby wytwarzane przez ALUMAST S.A 

lub/i jego podwykonawców oraz produkty, rzeczy, wyroby odsprzedawane - redystrybuowane, które 

znajdują się w ofercie ALUMAST S.A., lecz nie zostały przez ALUMAST S.A. wytworzone. Termin 

„Towary”, okreś la także usługi świadczone przez  ALUMAST S.A. jak np. dostawy - transport 

Towarów, konsultacje techniczne oraz usługi instalacyjn o-montażowe Towarów sprzedanych przez 

ALUMAST S.A. 

3. Zamawiający – Podmiot instytucjonalny, osoba fizyczna , osoba prawna, lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zakupił Towary od ALUMAST S.A. 

4. Oferta - Przez Ofertę należy rozumieć ofertę złożoną Zamawiającemu przez ALUMAST S.A. , na 

podstawie której Zamawiający dokonuje zamówienia i nabywa Towary (np. oferta współpracy; oferta 

inwestycyjna.) 

5. Odniesienia do paragrafów i ustępów są odniesieniami do paragrafów i ustępów OWS. 

6. Określenia wskazujące na liczbę pojedynczą, dotyczyć będą również liczby mnogiej i na odwrót, w 

zależności od kontekstu. 

7. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień OWS. 

 
1 Zgodnie z definicją MŚP, Alumast S.A. jest przedsiębiorstwem spełniającym kryteria średniego przedsiębiorstwa. (przyp. 
art. 2 załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE.) 
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8. Strony – wspólne, łączne określenie Zamawiającego oraz ALUMAST S.A. 

9. O ile Strony wprost nie dopuszczą porozumiewania się w innym języku, Dokumentacja, dane oraz 

informacje, które mają zostać przekazane przez Zamawiającego, będą w języku polskim.  

 

§ 2 Przedmiot OWS 

1. OWS określają zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów przez ALUMAST 

S.A. na rzecz Zamawiającego, zgodnie z warunkami wyspecyfikowanymi w Ofercie, w terminie i 

po cenie w niej wskazanych, oraz zobowiązania Zamawiającego do odbioru zamówionych towarów 

i zapłaty całej należnej ALUMAST S.A. ceny. 

2. Warunki poszczególnych dostaw i przysługujące z tego tytułu ALUMAST S.A. należności zostaną 

określone w dedykowanej Zamawiającemu Ofercie, która stanowi podstawę dla Zamówienia 

składanego przez Zamawiającego . Oferta może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.  Umowa 

sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy ALUMAST S.A. a Zamawiającym z chwilą doręczenia 

Zamawiającemu potwierdzenia zamówienia. Oferta może być odwołana przed zawarciem Umowy, 

jeżeli oświadczenie o odwołaniu zostało złożone Zamawiającemu przed złożeniem przez niego 

Zamówienia. Do Ofert składanych drogą elektroniczną nie mają zastosowania przepisy art. 661 § 1-

3 kodeksu cywilnego, 

3. Dostawa (odbiór) towarów nastąpi w terminie każdorazowo wskazanym w Ofercie  lub w 

potwierdzeniu zamówienia przez ALUMAST S.A. Każdorazowo przedmiotowe potwierdzenie lub 

oferta, będą miały formę pisemną. W razie opóźnienia w odbiorze towarów z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz ALUMAST S.A. kary 

umownej, o której mowa w §5 OWS. 

4. W stosunku do Towarów obowiązuje cena netto określona w Ofercie, powiększona o obowiązujący 

podatek VAT.  

5. OWS mają zastosowanie do wszystkich Umów sprzedaży zawieranych przez ALUMAST S.A. , 

chyba, że Strony postanowiły inaczej na piśmie w odrębnej umowie handlowej.  

6. W razie sprzeczności postanowień OWS z postanowieniami umowy handlowej pierwszeństwo mają 

postanowienia umowy handlowej.  

7. Do wszystkich Umów zawieranych przez ALUMAST S.A. wyłączne zastosowanie mają Ogólne 

Warunki Sprzedaży ALUMAST S.A . Wyłącza się stosowanie do Umowy wzorców umownych, 

którymi posługuje się Zamawiający, chyba że Strony postanowią inaczej na piśmie.  

8. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach oferowanych przez ALUMAST S.A.  

mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty.  
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§ 3 Zobowiązania Zamawiającego 

Składając zamówienie na podstawie danej Oferty, Zamawiający akceptuje jednocześnie OWS  oraz 

wszystkie zapisy danej Oferty i zobowiązuje się: 

a. bezwzględnie dochować tajemnicy handlowej, przez którą należy rozumieć w szczególności  

informacje dotyczące treści Oferty, struktury organizacyjnej ALUMAST S.A., zasad rozliczeń  

finansowych obowiązujących pomiędzy ALUMAST S.A., a Zamawiającym oraz inne kwestie  

związane m.in. z warunkami cenowymi lub/i płatniczymi. 

b. powstrzymać się od wszelkich działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wizerunek 

ALUMAST S.A., 

c. do odbioru zamówionych Towarów i zapłaty ceny w terminie, 

d. niezwłocznie poinformować ALUMAST S.A. o wszelkich okolicznościach, mających lub mogących 

mieć wpływ na prawidłową realizację Zamówienia. 

 

§ 4 Realizacja zamówień.  

1. Zamówienie zostanie zrealizowane  przez ALUMAST S.A. , wyłącznie w sytuacji, gdy w okresie  

obowiązywania danej Oferty, Zamawiający prześle do ALUMAST S.A. pocztą elektroniczną lub 

dostarczy do siedziby ALUMAST S.A., zamówienie zawierające:  

a) numer oferty,   

b) kod Towaru (produktu),   

c) ilość zamawianego Towaru 

d) informację o preferowanym terminie dostawy zamawianego Towaru . 

Preferowany przez Zamawiającego termin dostawy (odbioru) ma wyłącznie charakter informacyjny 

i jako wiążący przyjmuje się wyłącznie termin dostawy wskazany przez ALUMAST S.A. 

w potwierdzeniu zamówienia. 

2. Po otrzymaniu przez ALUMAST S.A. zamówienia, ALUMAST S.A. podejmie decyzję 

o potwierdzeniu przyjęcia  Zamówienia do realizacji, przesyłając Zamawiającemu odpowiednie 

potwierdzenie (zwane dalej: Potwierdzeniem Zamówienia) na adres e-mail wskazany 

w Zamówieniu. Odmowa przyjęcia przez ALUMAST S.A. danego Zamówienia do realizacji , nie 

wymaga uzasadnienia ze strony ALUMAST S.A. Brak Potwierdzenia Zamówienia w ciągu 14 dni 

od daty otrzymania Zamówienia przez ALUMAST S.A. jest równoznaczny z odmową przyjęcia 

Zamówienia do realizacji. 

3. W sytuacji, gdy w Ofercie zastrzeżono, ż e realizacja Zamówienia wiąże się z  koniecznością 

uprzedniego dokonania przedpłaty lub zadatku, realizacja takiego Zamówienia nastąpi wyłącznie w 

przypadku, gdy Zamawiający zapłaci całość kwoty wynikającej z powyższego. Brak uiszczenia 
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przedpłaty lub zadatku  w wyznaczonym terminie , uprawnia ALUMAST S.A. do anulowania 

Zamówienia.  

4. Jako termin zapłaty przez Zamawiającego przyjmuje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku 

bankowym wskazanym przez ALUMAST S.A. 

5. Wytworzenie zamówionych przez Zamawiającego Towarów, będzie następować zgodnie 

z dokumentacją technologiczną posiadaną przez ALUMAST S.A. (specyfikacjami technicznymi, 

itp.), która stanowi  integralną część umowy. Wszystkie Towary ALUMAST S.A. są wytwarzane 

zgodnie z systemem jakości opracowanym przez ALUMAST S.A. 

6. Dostawy Towarów odbywają się na podstawie reguł Incoterms 2020, określonych w Ofercie lub na 

potwierdzeniu zamówienia , chyba że Strony postanowią inaczej, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. 

   
7. Ryzyko uszkodzenia lub utraty towarów przechodzi na zamawiającego zgodnie z określoną regułą  

Incoterms 2020, nie później jednak niż z chwilą rozpoczęcia rozładunku tychże Towarów. 

8. Towar w transporcie musi być odpowiednio zabezpieczony przed przemieszczaniem 

i uszkodzeniami mechanicznymi. 

9. Zamawiający jest zobowiązany dokonać rozładunku samochodu z Towarem w ciągu 1 godziny od 

chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona 

rozładunku we wskazanym wyżej czasie, ponosi on wszystkie koszty przestoju samochodu, według 

stawki przewoźnika.  

10. Zamawiający ma prawo, za zgodą ALUMAST S.A. oraz przewoźnika, wskazać dodatkowe, 

alternatywne miejsce rozładunku samochodu. Wszelkie dodatkowe koszty  wynikające z dostawy  

Towarów do alternatywnego lub kolejnego miejsca rozładunku, ponosi Zamawiający. 

11.  Zamawiający zobowiązany jest z wyprzedzeniem poinformować ALUMAST S.A. o  osobach 

upoważnionych do odbioru Towarów. Osoby upoważnione będą zobowiązane do potwierdzenia 

swojej tożsamości na każde żądanie, w szczególności  poprzez okazanie stosownych dokumentów 

ze zdjęciem. W razie wątpliwości co do tożsamości osób upoważnionych, w szczególności brak lub 

odmowę okazania  stosownych dokumentów, ALUMAST S.A. będ zie uprawniony odmówić 

wydania Towarów. Odmowa wydania Towarów przez ALUMAST S.A. z  w/w przyczyny, będzie 

równoznaczna z opóźnieniem, z winy Zamawiającego, do której stosuje się § 5. 

12. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić bezpieczny i utwardzony dojazd do miejsca budowy lub 

innej lokalizacji wskazanej w zamówieniu. Jezdnia powinna być utwardzona, posiadać odpowiednią 

nośność oraz gwarantować sprawną dostawę i rozładunek zamówionych Towarów.  

13. ALUMAST S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezapewnienia możliwości 

dojazdu do miejsca rozładunku ani za koszty związane z rozładunkiem, w tym z utrzymaniem w 

porządku dróg dojazdowych do miejsca rozładunku. 
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14. Zamawiający po upłynięciu 2 dni roboczych, licząc od dnia wysłania potwierdzenia przyjęcia 

danego zamówienia przez Alumast S.A., nie może zmienić specyfikacji danego zamówienia, ani też 

go anulować. 

 

§ 5 Odpowiedzialność  

1. W razie zwłoki w odbiorze Towarów, Zamawiający zapłaci ALUMAST S.A. karę umowną. Jeżeli 

Towar znajduje się w magazynie ALUMAST S.A. (odbiór własny Zamawiającego), wysokość kary 

umownej wynosi 150,00 zł netto za każdy dzień zwłoki. Jeżeli Towar dostarczany jest przez  

ALUMAST S.A., kara umowna wynosi 150,00 zł netto za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci  ALUMAST S.A. karę umowną  w razie ujawnienia nieupoważnionemu 

podmiotowi informacji stanowiącej  tajemnicę handlową  ALUMAST S.A. w rozumieniu OWS . 

Płatność kary umownej nastąpi  za każde udokumentowane naruszenie. Wysokość w/w. kary 

umownej to odpowiednio : 100.000  PLN (sto tys ięcy złotych), lub w przypadku Zamawiającego 

którego siedziba znajduje się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,  w wysokości: 25.000 Euro 

netto (dwadzieścia pięć tysięcy euro) 

3. ALUMAST S.A. zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego 

wysokość w/w. kar umownych, jeśli rzeczywista wartość strat przekracza kwoty zastrzeżonych kar 

umownych. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależy tego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy 

sprzedaży ALUMAST S.A. ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność jedynie za szkody 

będące normalnym następstwem własnego zawinionego działania lub zaniechania i tylko w zakresie 

rzeczywistej szkody Zamawiającego. Wyłącza się odpowiedzialność ALUMAST S.A. za straty 

pośrednie i utracone korzyści. Wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie może przekraczać 

wartości ceny określonej w Umowie sprzedaży. 

 

§ 6 Faktura i płatności 

1. Cena określona w Ofercie obejmuje koszt pakowania, zgodnie ze standardami ALUMAST S.A. 

Jeżeli na życzenie Zamawiającego Towary mają zostać opakowane w sposób odbiegający od zasad 

przyjętych przez ALUMAST S.A., Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty dodatkowych kosztów 

związanych z opakowaniem. 

2. Faktury będą wystawiane przez ALUMAST S.A. w walucie polskiej (w polskich złotych) lub  w 

Euro. 

3. Podana w Ofercie lub Potwierdzeniu zamówienia cena netto zostanie powiększona o podatek VAT, 

na zasadach obowiązujących w dniu wystawienia faktury 
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4. Faktury będą doręczane Zamawiającemu wraz z dostawą (odbiorem) Towarów, których dotyczą, lub 

wysyłane Zamawiającemu wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, w przypadku przedpłaty.  

5. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany 

przez Zamawiającego w zamówieniu lub jeśli tego nie uczynił, faktura zostanie wysłana na adres e-

mail, z którego zostało przysłane dane zamówienie. 

6. Płatność należności objętych fakturą nastąpi przelewem w terminie wskazanym w Ofercie, na  

rachunek bankowy ALUMAST S.A. wskazany na fakturze. Zapłata ceny przed ustalonym terminem 

nie uprawnia Zamawiającego do jakichkolwiek rabatów czy opustów, o ile inaczej nie stanowi dana 

Oferta. 

7. ALUMAST S.A. przysługuje prawo do wstrzymania - do chwili otrzymania zapłaty ceny za Towar 

już dostarczony - dostaw kolejnych partii Towaru. 

8. Własność dostarczonych Towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą zapłaty przez 

Zamawiającego całości ceny sprzedaży 

9. W przypadku zajęć ze strony osób trzecich (zajęcie, zastaw, prawo zatrzymania, itp.), Zamawiający 

jest zobowiązany wskazać, ż e Towar objęty jest objęty zastrzeżeniem własności oraz podjąć 

wszelkie kroki w celu zwolnienia Towaru spod zajęcia, a także niezwłocznie zawiadomić 

ALUMAST S.A. o dokonanym zajęciu, i udzielić wszelkich informacji umożliwiających podjęcie 

przez ALUMAST S.A. działań w celu zwolnienia Towaru spod zajęcia . 

 

§ 7 Procedura reklamacyjna 

1. Wszelkie reklamacje Towarów będą dokonywane w oparciu o postanowienia OWS. 

2. Wyłączona jest odpowiedzialność ALUMAST S.A. z tytułu rękojmi za wady fizyczne. W przypadku 

udzielenia gwarancji jakości warunki odpowiedzialności ALUMAST S.A. określa karta 

gwarancyjna. 

3.  

jest obowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od jej wykrycia, 

sporządzić na tę okoliczność zgłoszenie reklamacyjne na formularzu reklamacyjnym, 

opublikowanym na oficjalnej witrynie internetowej ALUMAST S.A. (www.alumast.eu) 

4. Zgłoszenie reklamacyjne stanowi podstawę dla rozpatrzenia reklamacji i winno być niezwłocznie 

przesłane ALUMAST S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

reklamacje@alumast.eu  

5. W przypadku uznania przez ALUMAST S.A. reklamacji za zasadną, ALUMAST S.A. może dokonać 

naprawy Towaru, jego wymiany na nowy, wyrazić zgodę na obniżenie ceny Towaru lub odebrać 

wadliwy Towar i zwrócić jego cenę Zamawiającemu. Wyboru sposobu załatwienia reklamacji 

W przypadku wykrycia braku części i/lub wady ukrytej w okresie odpowiedzialności Alumast S.A., Zamawiający
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dokonuje jednostronnie ALUMAST S.A.. Zamawiający w w/w. formularzu  reklamacyjnym, może 

wskazać preferowaną formę załatwienia reklamacji, wskazanie to nie wiąże jednak ALUMAST S.A.. 

6. W razie uznania Reklamacji za zasadną, ALUMAST S.A. w pierwszej kolejności będzie starał się  

przywrócić wartość użytkową zareklamowanego Towaru. 

7. ALUMAST S.A. zobowiązany jest do zbadania zasadności Reklamacji, a także do poinformowania  

Zamawiającego o podjętej decyzji. 

8. Zgłoszenia wszelkich wad lub niezgodności o charakterze zewnętrznym (np. rysy, pęknięcia, 

mechaniczne uszkodzenia widoczne na powierzchni wyrobu), obligatoryjnie muszą być zgłoszone 

do ALUMAST S.A. w formie elektronicznej na adr es reklamacje@alumast.eu, w terminie nie 

przekraczającym 3 dni roboczych, licząc od daty dostawy Towaru. Niniejszy punkt dotyczy także 

niezgodności w ujęciu ilościowym.  

9. Podstawowe warunki postępowania reklamacyjnego: 

a. reklamacja powinna być zgłoszona przez Zamawiającego za pośrednictwem formularza  

zgłoszenia reklamacyjnego , znajdującego się na stronie internetowej ALUMAST S.A.:  

www.alumast.eu. 

b. Wypełniony formularz zgłoszenia reklamacyjnego , należy przesłać drogą mailową na adres: 

reklamacje@alumast.eu. 

c. Zgłoszenie reklamacyjne uznaje się za kompletne,  gdy ALUMAST S.A.  otrzyma od 

Zamawiającego prawidłowo i czytelnie wypełniony formularz zgłoszenia reklamacyjnego oraz 

niezbędne materiały uzupełniające, które stanowią: 

� dokumentacja fotograficzna, przedstawiająca reklamowaną wadę Towaru, 

� ewentualne nagranie wideo, jeśli dana reklamacja dotyczy np.: braku sygnalizacji – 

komunikatów akustycznych (aktywne przejścia dla pieszych), lub innych sytuacji 

niemożliwych do udokumentowania - zarejestrowania na fotografii, czy też opisania w 

formularzu. 

� Zdjęcia dotyczące zgłoszenia reklamacyjnego, należy załączyć w formacie: nazwa_plik.jpg 

do wiadomości mailowej, w której przesyłany jest formularz zgłoszenia reklamacyjnego 

10. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia na swój koszt i odpowiedzialność, rekl amowany 

Towar, o ile zostanie do tego wezwany przez  ALUMAST S.A. Dostawa powinna mieć miejsce  nie 

dalej niż w ciągu 7 dni od daty w/w. wezwania  na adres wskazan y przez ALUMAST S.A. oraz w 

godzinach pracy magazynu  ALUMAST S.A. Przedmiotowa wysyłka nie może jednak nastąpić bez 

zgody ALUMAST S.A. 

11. W przypadku uznania przez ALUMAST S.A. reklamacji za zasadną, wysyłka reklamowanego  

Towaru przez Zamawiającego do ALUMAST S.A , może się odbyć wyłącznie po uzyskaniu  

ALUMAST S.A. zgody na jego wysyłkę. 
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12. ALUMAST S.A. każdorazowo sprawdza poprawność nadesłanego reklamowanego Towaru z danymi 

zawartymi w formularzu zgłoszenia reklamacyjnego.  Wszelkie koszty wynikłe z niezgodności 

między reklamowanym Towarem, a danymi z  formularza zgłoszeni a reklamacyjnego obciążają 

Zamawiającego. 

13. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rozpatrywania danej reklamacji, należy 

skontaktować się z Biurem:  

ALUMAST S.A., tel. + 48 665 885 664, e‐mail: reklamacje@alumast.eu. 

 

 

§ 8 Prawo własności intelektualnej i poufność 

1. Wszelkie informacje ujawnione przez ALUMAST S.A. Zamawiającemu, jego przedstawicielom, 

podmiotom powiązanym, w tym w szczególności informacje techniczne, technologiczne, 

przemysłowe, handlowe, finansowe, rysunki, obliczenia, opisy  i inne niezależnie od sposobu ich 

przekazania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ALUMAST S.A., są poufne w trakcie realizacji 

i po rozwiązaniu Umowy i nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody 

ALUMAST S.A..  

2. ALUMAST S.A. zastrzega prawo  własności wszelkiej dostarczonej Zamawiającemu w związku z 

wykonywaniem Umowy dokumentacji oraz prawa własności intelektualnej do rozwiązań zawartych 

w tej dokumentacji, w szczególności projektów, zdjęć, rysunków i wyliczeń. Dokumentacja taka nie 

może być udostępniana osobom trzecim bez pisemnej zgody Sprzedającego.  

3. Własność intelektualna do rozwiązań zastosowanych do wszelkich Towarów wytworzonych w 

wykonaniu Umowy, przysługuje wyłącznie ALUMAST S.A., również jeżeli rozwiązania te zostały 

opracowane na życzenie Zamawiającego. 

 

§ 9 Siła wyższa 

1.  ALUMAST S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy, zamówienia, jeśli jest to spowodowane nadzwyczajnym zdarzeniem o charakterze 

zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia lub/i do zapobieżenia, w tym przewidzenia i 

zapobieżenia jego skutkom („Siła Wyższa”). W przypadku braku dowodu przeciwnego, takimi 

zdarzeniami są w szczególności pandemia, epidemia, wojna, strajk, zamieszki, atak terrorystyczny 

lub cybernetyczny, klęska żywiołowa i działania sił przyrody (powódź, pożar, trzę sienie ziemi), 

sankcje gospodarcze, embargo, masowa awaria systemu telekomunikacyjnego, informatycznego lub 

energetycznego lub inne tego rodzaju zdarzenie, a także działania organów państwowych i 

samorządowych oraz innych instytucji publicznych, w tym te p odejmowane w celu zwalczania 

wyżej wskazanych zdarzeń, na przykład poprzez: ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu 

14. W sprawach nieuregulowanych w Karcie gwarancyjnej, nadrzędnym dokumentem jest OWS
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epidemicznego, stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego, wprowadzenie 

zakazu przemieszczania się lub ograniczeni e w przemieszczaniu osób lub towarów spowodowane 

zamknięciem granic, wprowadzenie blokad komunikacyjnych, nałożenie kwarantanny na osoby lub 

objęcie kwarantanną określonych miejsc lub rzeczy, w tym przedsiębiorstw, wprowadzenie 

ograniczeń lub zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.  

2. W przypadku braku możliwości wykonania lub należytego wykonania umowy - zamówienia przez 

ALUMAST S.A. z powodu wystąpienia Zdarzeń opisanych w ust. 5 § 10, termin wykonania umowy 

lub realizacji zamówienia zostanie odroczony, o co najmniej okres trwania w/w. Zdarzenia lub/i jego 

skutków.  

3. Jeżeli przypadek siły wyższej utrzymuje się co najmniej przez 30 dni, ALUMAST S.A. uprawniony 

jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

4. Zobowiązania pieniężne Zamawiającego powstałe przed wystąpieniem przypadku siły wyższej 

pozostają w mocy i są egzekwowalne także w czasie trwania przypadku siły wyższej. 

 

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Dla OWS, a także dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na tle zawartych z Zamawiającym 

umów, porozumień i kontraktów, właściwym jest prawo polskie.  

2. Ewentualne spory wynikające z umów sprzedaży Towarów, będzie rozstrzygał sąd polski właściwy 

miejscowo dla siedziby ALUMAST S.A. 

3. Do umów sprzedaży międzynarodowej nie stosuje się postanowień Konwencji Narodów 

Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i usług z dnia 11 kwietnia 1980 r. 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286 z późn. zm.). 

4. Wyłączona jest możliw ość przenoszenia jakichkolwiek roszczeń przysługujących Zamawiającemu 

względem ALUMAST S.A. w związku z Umową na osoby trzecie bez pisemnej zgody ALUMAST 

S.A.  

5. Zamawiający nie może bez zgody ALUMAST S.A. potrącić z wierzytelności ALUMAST S.A. z 

tytułu ceny sprzedaży jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu wobec ALUMAST S.A. 

6. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień OWS jest, lub stanie się nieważne, lub nieskuteczne, 

nie ma to wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień OWS. 

7. Zamawiający niezwłocznie poinformuje ALUMAST S.A., o zmianie osób  upoważnionych do 

odbioru Towarów, składania i podpisywania oświadczeń w imieniu Zamawiającego oraz zmianie 

danych adresowych, pod rygorem, iż w przypadku braku takiego powiadomienia , oświadczenia 

składane przez osoby dotychczas upoważnione oraz doręczenia realizowane na dotychczasowe 

adresy mailowe lub korespondencyjne  będą uznane, odpowiednio, jako prawidłowo złożone i  

skutecznie doręczone. 
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8. OWS mają zastosowanie do wszystkich Zamówień skierowanych przez Zamawiającego do 

ALUMAST S.A. od dnia 1 stycznia 2021 r.  
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