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§ 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowne (zwane dalej „Warunkami”) 
obowiązują we wszelkich stosunkach umownych, których stroną jest 
Wojciech Barabasz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 
„BARMEY” Wojciech Barabasz (zwany dalej „Dostawcą”), a jego 
kontrahentami (zwanymi dalej „Kupującymi”). 
 
§ 2. Warunki stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy Dostawcą 
a Kupującym i obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej. 
 
§ 3. Kupujący lub osoba upowaŜniona do występowania w jego imieniu, 
składając zamówienie oświadcza, iŜ Warunki zostały jemu doręczone, a takŜe, 
Ŝe zapoznał się z ich treścią i akceptuje je w całości. Potwierdzenie 
doręczenia Warunków oraz zapoznania się z ich treścią i ich akceptacji 
stanowi konieczny warunek współpracy handlowej  Dostawcy z Kupującym i 
zarazem poprzedza zawarcie umowy pomiędzy stronami. Osoba składająca 
oświadczenia w imieniu Kupującego na Ŝądanie Dostawcy powinna 
przedstawić dokument, z którego będzie wynikać umocowanie do składania 
oświadczeń woli w imieniu Kupującego. 
 
§ 4. Warunki dostępne są takŜe na stronie internetowej www.barmey.eu. 
JeŜeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Dostawcą, to 
przyjęcie przez niego tychŜe Warunków przy pierwszym zamówieniu uwaŜa 
się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień, aŜ do czasu 
zmiany ich treści przez Dostawcę. 
 
§ 5. Inne dodatkowe postanowienia umowne obowiązują Dostawcę jedynie w 
sytuacji, gdy zostaną wyraźnie potwierdzone w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności przez Dostawcę. Takie dodatkowe postanowienia będą miały 
zastosowanie jedynie do konkretnej umowy. 
 
§ 6. Poza uregulowaniami zawartymi w Warunkach Dostawca dopuszcza 
moŜliwość zawierania indywidualnych umów określających stosunek umowny 
w sposób odmienny niŜ w Warunkach. JednakŜe takie zastrzeŜenie musi być 
zawarte w tejŜe indywidualnej umowie. 
 
§ 7. Oferty Dostawcy są wiąŜące dopiero z chwilą ich pisemnego przyjęcia 
przez Kupującego. Do momentu wpływu do Dostawcy pisemnego lub 
mailowego oświadczenia Kupującego o przyjęciu oferty, oferta moŜe być w 
kaŜdej chwili odwołana. WaŜność oferty Dostawcy wynosi 30 dni od daty 
doręczenia oferty. 

 
§ 8. Zawarcie umowy następuje na podstawie pisemnego zamówienia 
złoŜonego Dostawcy przez Kupującego, akceptującego Warunki i ofertę 
przedstawioną przez Dostawcę. Dostawca zastrzega, iŜ w ciągu 3 dni 
roboczych od dnia otrzymania zamówienia ma prawo odmówić jego przyjęcia 
w formie pisemnej lub mailowego oświadczenia. W tym samym terminie 
Kupujący złoŜyć moŜe oświadczenie odwołujące zamówienie. Odwołanie 
zamówienia przez Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. W przypadku nie przyjęcia zamówienia przez Dostawcę bądź 
jego cofnięcia przez Kupującego w zastrzeŜonym wyŜej terminie poczytuje się, 
iŜ umowa nie zostaje zawarta. 
 
§ 9. W przypadku akceptacji przez Dostawcę zamówienia, a następnie 
odwołania przez Kupującego zamówienia po terminie, o którym mowa w § 8 
lub w przypadku odstąpienia przez niego od umowy, Kupujący jest 
zobowiązany zwrócić poniesione przez Dostawcę wszelkie koszty i nakłady 
związane z realizacją zamówienia, a w szczególności takie jak: koszty 
poniesione na zakup materiałów niezbędnych do wykonania usługi, koszty 
dostawy, koszty dojazdu itp. 
 
§ 10. Zamówienie powinno być przez Kupującego sporządzone na piśmie i 
doręczone Dostawcy. Treść zamówienia powinna w sposób szczegółowy 
określać przedmiot umowy, a w szczególności specyfikację zamówienia w 
zakresie jego właściwości oraz parametrów technicznych.  
 
§ 11. Treść zamówienia powinna takŜe określać dokładną nazwę i adres 
Kupującego, NIP, termin, miejsce i ewentualny sposób dostawy oraz formę i 
termin płatności ceny. Zamówienie powinno być złoŜone przez osobę 
uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego. Dostawca 
zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do treści zamówienia, a 
następnie przekazania ich Kupującemu w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
zamówienia. Kupujący w terminie 3 dni moŜe nie zaakceptować zamówienia z 
przekazanymi zastrzeŜeniami; w takim przypadku poczytuje się, Ŝe umowa nie 
zostaje zawarta. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub 
akceptacja zastrzeŜeń przez Kupującego powoduje, iŜ do pierwotnej treści 
zamówienia zostały inkorporowane zmiany wprowadzone przez Dostawcę. 
 
§ 12. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego 
przedmiotu umowy. Kupujący zapewnia, Ŝe dostarczone lub potwierdzone 
przez niego rysunki techniczne, specyfikacje lub inne dokumentacje dotyczące 
przedmiotu zamówienia są dokładnie sprawdzone przez niego pod względem 
wszystkich istotnych wymagań produktu (przedmiotu umowy) w zakresie jego 
właściwości. 
 
§ 13. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wadliwą dokumentacją dostarczoną przez Kupującego 
 
§ 14. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady materiałowe 
dostarczonych przez Kupującego korpusów lub innych elementów nośnych 

przeznaczonych do naprawy. Dodatkowe naprawy będą miały wpływ zarówno 
co do ostatecznej ceny za wykonaną usługę, jak i na czas jej realizacji w 
zaleŜności od rodzaju wykonanej dodatkowo usługi. 
 
§ 15. Jeśli treść zamówienia nie określa zgodności materiału z normą lub nie 
zawiera opisu Ŝądanej jakości materiału, przedmiot umowy będzie 
dostarczony jako zwyczajny towar handlowy. W tej sytuacji Dostawca nie 
ponosi odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe. 
 
§ 16. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów, wynikające z 
katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych, przedstawianych 
przez Dostawcę są danymi orientacyjnymi. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o 
towarach oferowanych przez Dostawcę mają charakter wyłącznie 
informacyjny. Ewentualne wzorce i próbki wystawiane przez Dostawcę mają 
wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych. 
 
§ 17. Dostawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i techniki w ramach technicznie 
niezbędnych tolerancji materiałowych i technologicznych. 

 
§ 18. Ceny związane z realizacją zamówienia ustalane są w Euro w dniu 
złoŜenia oferty przez Dostawcę i są powiększone o naleŜny podatek od 
towarów i usług.  
 
§ 19. Kupujący ponosi koszty będące wynikiem zmian w przedmiocie umowy 
zgłoszonych przez  Kupującego po zawarciu umowy. Dodatkowe zmiany 
niezbędne do właściwego wykonania usługi w całości obciąŜają Kupującego. 
 
§ 20. JeŜeli przedmiot umowy ma zostać wysłany przez Dostawcę 
Kupującemu, wówczas Dostawca moŜe, na zlecenie Kupującego, określić 
koszty transportu zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu dostawy, o ile 
nie zostało to uzgodnione inaczej. Wszystkie nieprzewidziane i dodatkowe 
opłaty oraz cła i opłaty celne zobowiązuje się ponieść Kupujący. 
 
§ 21. Wszelkie rabaty, upusty, bonifikaty itp. udzielane przez Dostawcę 
wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie pod rygorem niewaŜności. 

 
§ 22. Płatności stają się wymagalne wraz z nadejściem uzgodnionego 
terminu płatności. Zapłata za wykonany przedmiot umowy powinna nastąpić 
niezwłocznie po wystawieniu faktury VAT lub według uzgodnionych warunków 
płatności. 

 
§ 23. Datą spełnienia świadczenia przez Kupującego jest data wpływu 
naleŜności na konto (rachunek bankowy) Dostawcy lub data zapłaty gotówką 
w kasie Dostawcy. 
 
§ 24. W przypadku opóźnienia płatności wobec Dostawcy ma on prawo bez 
dodatkowych wezwań naliczyć odsetki za opóźnienie w podwójnej ustawowej 
wysokości. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, 
w którym upłynął termin płatności.  

 
§ 25. JeŜeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami naleŜnymi na 
podstawie więcej niŜ jednej faktury VAT, Dostawca ma prawo zaliczenia 
jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury 
VAT w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie na 
poczet naleŜności najdawniej wymagalnych.  
 
§ 26. Ostateczne rozliczenia pomiędzy stronami nastąpią dopiero z chwilą 
zaksięgowania naleŜnej kwoty na koncie (rachunku bankowym) Dostawcy, a w 
przypadku znacznych róŜnic kursowych Euro między datą wymagalności 
roszczenia, a datą dokonania zapłaty Dostawca jest uprawniony do Ŝądania 
zapłaty kwoty naleŜnej ceny powiększonej o te róŜnice kursowe. 
 
§ 27. Wierzytelność Dostawcy wynikająca z jakiegokolwiek stosunku 
zobowiązaniowego łączącego Dostawcę z Kupującym nie moŜe być 
jednostronnie potrącona przez Kupującego. 
 
§ 28. NiezaleŜnie od ustaleń umownych Dostawca moŜe uzaleŜnić wydanie 
lub dostarczenie przedmiotu umowy od uprzedniej zapłaty ceny w pełnej 
wysokości, jeŜeli nastąpiło znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej 
Kupującego (jak np. opóźnienie w wykonywaniu przez niego innych 
zobowiązań pienięŜnych) lub zapłata umówionej ceny staje się z innych 
przyczyn zagroŜona. Kupujący na Ŝądanie Dostawcy jest zobowiązany 
udzielić stosownych i nie budzących wątpliwości informacji o zdolności 
Kupującego   do wykonania jego zobowiązań wynikających z zawartej umowy. 
W przypadku nieudzielenie powyŜszych informacji Dostawcy samodzielnie 
podejmie decyzję o uzaleŜnieniu wydania lub dostarczenia przedmiotu umowy 
od uprzedniej zapłaty ceny w pełnej wysokości. 
 
§ 29. Kupujący za zgodą Dostawcy moŜe zostać zwolniony z obowiązku 
uprzedniej zapłaty ceny w pełnej wysokości w przypadku ustanowienia 
odpowiedniego zabezpieczenia. Forma i wysokość zabezpieczenia podlega 
uzgodnieniu z Dostawcą. 
 
§ 30. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia 
Dostawcę o kaŜdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i 
adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, Ŝe 
doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub teŜ w 
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podpisanych umowach lub innych porozumieniach handlowych, uwaŜane są 
za skuteczne.  

 
§ 31. Kupujący staje się właścicielem przedmiotu umowy z chwilą 
całkowitej zapłaty ceny za niego w uzgodnionych przez strony terminach 
(zastrzeŜenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 i następne Kodeksu 
cywilnego), chyba Ŝe strony postanowią inaczej w formie pisemnej pod 
rygorem niewaŜności. Dla ustalenia chwili przeniesienia własności decyduje 
data wpływu naleŜności na konto (rachunek bankowy) Dostawcy lub data 
zapłaty gotówką w kasie Dostawcy. 
 
§ 32. W razie niewywiązania się przez Kupującego z zobowiązań, Dostawca, 
odbierając przedmiot umowy (rzecz) uprzednio wydaną Kupującemu, moŜe 
Ŝądać od Kupującego odpowiedniego wynagrodzenia za zuŜycie lub 
uszkodzenie przedmiotu umowy (rzeczy). 
 
§ 33. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy 
o wszczętych z wniosków podmiotów trzecich i organów przeciwko 
Kupującemu postępowaniach sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych, 
w szczególności o podjętych czynnościach egzekucyjnych wobec 
zastrzeŜonego przedmiotu umowy. Kupujący jest zobowiązany do przekazania 
Dostawcy wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów niezbędnych do 
podjęcia przez Dostawcę obrony praw do przedmiotu umowy. 

 
§ 34. Dostawca zobowiązany jest przygotować przedmiot umowy do wysyłki w 
terminie zgodnym z ofertą i określonym w potwierdzeniu zamówienia. Termin 
przygotowania przedmiotu umowy nie rozpoczyna się a rozpoczęty ulega 
wstrzymaniu, aŜ do momentu uzgodnienia wszystkich istotnych szczegółów 
umowy, w tym równieŜ co do nieprzewidzianych dodatkowych kosztów 
realizacji zamówienia. 
 
§ 35. Dostawca jest związany terminem dostawy jedynie wówczas, gdy 
potwierdzi go na piśmie. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w 
ustalonym terminie i miejscu.  
 
§ 36. JeŜeli Kupujący jest zobowiązany do przekazania zaliczki na poczet 
ceny, termin przygotowania przedmiotu umowy do wysyłki rozpoczyna się z 
chwilą wpływu naleŜności na konto (rachunek bankowy) Dostawcy lub z chwilą 
zapłaty gotówką w kasie Dostawcy z tym zastrzeŜeniem, Ŝe zostały wcześniej 
uzgodnione wszystkie inne warunki specyfikacji zamówienia w zakresie jego 
własności oraz parametrów technicznych. 
 
§ 37. Przedmiot umowy uwaŜa się za dostarczony w uzgodnionym terminie, 
jeŜeli Kupujący zostanie wezwany w tymŜe terminie do odbioru przedmiotu 
umowy z przedsiębiorstwa lub ze składu (magazynu) Dostawcy albo z innego 
ustalonego miejsca. 
 
§ 38. W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze Kupujący moŜe zostać 
obciąŜony kosztami magazynowania. 
 
§ 39. JeŜeli przedmiot umowy ma być wysłany do Kupującego, to uwaŜa się 
go za dostarczonego z chwilą przekazania go pierwszemu przewoźnikowi w 
celu doręczenia go Kupującemu. Przedmiot umowy uwaŜa się za dostarczony 
w uzgodnionym terminie takŜe w przypadku, kiedy pierwszemu przewoźnikowi 
umoŜliwiono odebranie przedmiotu umowy, ale do niego nie doszło z przyczyn 
niezaleŜnych od Dostawcy. 
 
§ 40. JeŜeli Kupujący opóźnia odbiór przedmiotu umowy Dostawca moŜe 
składować (przechowywać) przedmiot umowy na koszt i ryzyko Kupującego. 
RównieŜ w przydatku opóźnienia w zapłacie ceny przez Kupującego 
Dostawca jest uprawniony do wstrzymania wydania przedmiotu umowy na 
koszt i ryzyko Kupującego. 
 
§ 41. Dostawa przedmiotu umowy zamówionego przez Kupującego jest 
realizowana w oparciu o środek transportu oraz przewoźnika wybranego przez 
Dostawcę, o ile strony nie postanowiły inaczej w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. Ponadto Dostawca nie jest zobowiązany do wyboru 
najszybszego i najtańszego sposobu przesłania przedmiotu umowy. 
 
§ 42. Termin dostawy przedmiotu umowy ulega przedłuŜeniu o czas trwania 
przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezaleŜnych od stron 
(zdarzenia siły wyŜszej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy, opóźnienia w 
kooperacji, transportowe, celne, szkody transportowe, blokady dróg, niedobory 
itp.). Niedotrzymanie terminu dostawy przez Dostawce z wyŜej wymienionych 
przyczyn wyłącza odpowiedzialność Dostawcy wobec Kupującego z tytułu 
naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 
umowy. 
 
§ 43. Ryzyko dostawy przedmiotu umowy (towaru) przechodzi na Kupującego 
w chwili przekazania go upowaŜnionej do odbioru towaru osobie, w tym 
równieŜ spedytorowi lub przewoźnikowi, chyba Ŝe strony postanowią inaczej w 
formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 
§ 44. Koszty dostawy przedmiotu umowy do Kupującego są ustalane 
indywidualnie podczas składania zamówienia. Wszelkie inne koszty i opłaty 
powstałe czasie realizacji zamówienia obciąŜają Kupującego, o ile strony nie 
ustaliły inaczej.  
 

§ 45.  Dostawca zastrzega, iŜ w przypadku nieuregulowania przez Kupującego 
naleŜności w terminie oraz w przypadku innych działań Kupującego na szkodę 
Dostawcy, realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu 
dokonania przez Kupującego stosownych płatności i zaniechania działań na 
szkodę Dostawcy. 
 
§ 46. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie po dostarczeniu mu przedmiotu 
umowy zbadać go w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju.  
 
§ 47. Nie wykonanie w sposób rzetelny i terminowy obowiązku zbadania 
przedmiotu umowy powoduje, iŜ Kupujący nie moŜe wnosić roszczeń z tytułu 
wad przedmiotu umowy, o ile wady te mogły zostać stwierdzone przy 
naleŜytym i terminowym jego zbadaniu, bez względu na to, czy przedmiot 
umowy wady te posiadał w chwili przejścia na Kupującego korzyści i cięŜarów  
związanych z tą rzeczą. 
 
§ 48. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przedmiotu umowy powstałych w 
czasie transportu do miejsca przeznaczenia Kupujący zobowiązany jest do 
sporządzenia protokołu szkody wspólnie, z osobą doręczającą przedmiot 
umowy. Tylko protokół szkody uprawnia do ubiegania się o odszkodowanie 
od przewoźnika. W przypadku braku protokołu szkody, koszty naprawy 
przedmiotu umowy obciąŜą Kupującego. 
 
§ 49. Kupujący jest uprawniony do wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami z 
tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy tylko wówczas, kiedy dochował 
obowiązku rzetelnego i terminowego zbadania rzeczy oraz w sytuacji kiedy 
powiadomił Dostawcę zgodnie z przepisami prawa i Warunkami. 
 
§ 50. O wadach przedmiotu umowy Kupujący zawiadamia Dostawcę w 
terminie 7 dni od dnia ich wykrycia . Jeśli kupujący stwierdzi wady towaru, 
musi natychmiast zaprzestać przetwarzania towaru. 
Ponadto Kupujący zobowiązany jest do szczegółowego opisania zgłaszanych 
wad wraz ze wszystkimi oznaczeniami przedmiotu umowy . Kupujący na swój 
koszt dostarczy przedmiot umowy do siedziby Sprzedawcy, celem zbadania 
reklamowanego przedmiotu. 
 
§ 51. Niedochowanie wszystkich aktów staranności przewidzianych w 
Warunkach powoduje utratę przez Kupującego uprawnień z tytułu rękojmi za 
wady. 
 
§ 52. Podjęcie przez Dostawcę kontroli zgłoszonych wad przedmiotu umowy 
i/lub działań mających na celu usunięcie wady nie stanowi aktu uznania wady i 
nie wyłącza moŜliwości podniesienia przez Dostawcę zarzutu nieterminowego 
lub nieprawidłowego dochowania przez Kupującego aktów staranności. 
 
§ 53. W przypadku uznania wady przedmiotu umowy Dostawca uprawniony 
jest – według własnego wyboru – do usunięcia wad lub dostarczenia 
przedmiotu umowy wolnego od wad. 
 
§ 54. JeŜeli w wyniku analizy roszczeń Kupującego z tytułu rękojmi za wady 
zostanie stwierdzone przez Dostawcę, iŜ wady nie istnieją lub zostały 
zgłoszone z naruszeniem zachowania aktów staranności lub powstały na 
skutek okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, 
Kupujący zobowiązany jest zwrócić Dostawcy wszelkie powstałe z tego tytułu 
koszty. 
 
§ 55. Okres odpowiedzialności Dostawcy za wady naleŜy liczyć od dnia licząc 
od dnia, kiedy rzecz (przedmiot umowy) została Kupującemu wydana lub od 
dnia postawienia rzeczy (przedmiotu umowy) w gotowości do odbioru. 
 
§ 56. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za straty produkcyjne 
Kupującego i utratę przez Kupującego korzyści wynikłe z oczekiwania na 
dostawę przedmiotu umowy. 

 
§ 57. Stosunki prawne Dostawcy z Kupującym reguluje wyłącznie prawo 
polskie.  
 
§ 58. Dostawca i Kupujący będą dąŜyć do polubownego załatwienia wszelkich 
sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi 
Warunkami. W przypadku niemoŜności polubownego załatwienia sprawy, 
wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań 
rozstrzygają sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Dostawcy.  
 
§ 59. Dostawca zastrzega sobie prawo złoŜenia powództwa do sądu 
właściwego dla Kupującego. 
 
§ 60. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z Kupującym 
umowy w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Dostawcy.  

 
§ 61. W przypadku niewaŜności niektórych postanowień Warunków wskutek 
wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia 
nie tracą swojej waŜności.  
 
§ 62. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami Warunków 
mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 
dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. 
U. 2003 r. Nr 139 poz. 1323 ze zm.).  
 
§ 63. Niniejsze warunki obowiązują od dnia 19-09-2010 r. 


