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Miejsce wydania: Zabierzów

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży zwane dalej OWS zostały wydane na podstawie art. 
384 Kodeksu Cywilnego i określają warunki sprzedaży produktów przez Firmę Gastop 
Production sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w rozu-
mieniu Ustawy Prawo Celne.

Użyte w dalszej części terminy oznaczają:

• GASTOP – spółka kapitałowa działająca pod firmą “Gastop Production sp. z 
o.o.” z siedzibą w Zabierzowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nume-
rem KRS 0000254082,

• KUPUJĄCY – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu na zasadach określonych 
w ogólnych warunkach sprzedaży,

• PRODUKTY – urządzenia lub rzeczy wyprodukowane i sprzedawane przez 
GASTOP,

• USŁUGI – usługi oferowane przez GASTOP,
• PRODUKTY SPECJALNE – urządzenia wyprodukowane przez GASTOP na 

podstawie dokumentacji przekazanej przez Kupującego,
• STRONY – GASTOP i KUPUJĄCY,
• UMOWA – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy GASTOP a KUPUJĄCYM,
• KREDYT KUPIECKI - sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
• RABAT – wyrażony w wielkości procentowej wskaźnik obniżający cenę kata-

logową,
• CENA – kwota wyszczególniona w cenniku produktów,
• SYSTEM – utworzony przez Kupującego system zabezpieczeń, którego część 

składową tworzą urządzenia wyprodukowane i sprzedawane przez GASTOP,
• ZABEZPIECZENIE – weksel, czek, gwarancja bankowa,
• PRZEDSTAWICIEL – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyj-

na nie posiadająca osobowości prawnej współpracująca z GASTOP w zakresie 
sprzedaży produktów.

§ 2. Składanie zamówień i zawarcie umowy

1. KUPUJĄCY składa zamówienie na PRODUKTY oraz USŁUGI pisemnie przy użyciu 
formularza dostarczonego przez Przedstawiciela. Formularz zamówienia dostęp-
ny jest również na stronie “www.gastopgroup.com”.

2. Zamówienia mogą być przesyłane e-mailem, faksem lub listem poleconym na 
adres wskazany w formularzu lub składane osobiście w siedzibie firmy GASTOP.

3. Zamówienia na PRODUKTY SPECJALNE składane mogą być pisemnie listem po-
leconym z podpisami osób upoważnionych do reprezentowania KUPUJĄCEGO.

4. KUPUJĄCY określi w zamówieniu rodzaj, ilość zamówionych PRODUKTÓW oraz 
USŁUG, a także oczekiwany termin realizacji.

5. GASTOP niezwłocznie potwierdza przyjęcie zamówienia. W potwierdzeniu GA-
STOP podaje rodzaj i ilość będących przedmiotem sprzedaży PRODUKTÓW i 
USŁUG, cenę i ich wartość oraz przewidywany termin realizacji zamówienia.

6. GASTOP jest związany terminem realizacji zamówienia tylko wówczas, gdy po-
twierdzi go na piśmie.

7. Umowa zostaje zawarta z chwilą dojścia do Kupującego potwierdzenia przyjęcia 
zamówienia przez GASTOP.

8. Termin realizacji nie może być krótszy niż 7 dni roboczych i biegnie od dnia po-
twierdzenia zamówienia przez GASTOP.

9. Jeżeli przedmiotem umowy jest wykonanie przez GASTOP PRODUKTÓW SPE-
CJALNYCH KUPUJĄCY zobowiązany jest do przekazania niezbędnej dokumen-
tacji w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia. W razie niedostarczenia przez 
Kupującego dokumentacji lub dostarczenia jej po terminie GASTOP może od 
umowy odstąpić. 

10. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za zwłokę 
lub przekroczenia warunków kredytu kupieckiego GASTOP może wstrzymać się 
z realizacją kolejnych zamówień do czasu uregulowania dotychczasowych należ-
ności.

11. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w 
ogólnych warunkach sprzedaży (OWS).

12. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych kontaktach handlowych z GASTOP przyjęcie 
przezeń ogólnych warunków sprzedaży (OWS) przy jednym zamówieniu uważa 
się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

13. Jeżeli Kupujący nie złożył oświadczenia o akceptacji ogólnych warunków sprze-
daży (OWS) GASTOP może wstrzymać się z wydaniem towaru do czasu złożenia 
takiego oświadczenia. 

§ 3. Kredyt kupiecki

1. GASTOP zastrzega sobie prawo do sprzedaży PRODUKTÓW oraz USŁUG z odro-

czonym terminem płatności na zasadzie kredytu kupieckiego.
2. Jeżeli w umowie nie określono innego zabezpieczenia to KUPUJĄCY w terminie 

7 dni licząc od daty potwierdzenia zamówienia przez GASTOP wystawi tytułem 
zabezpieczenia transakcji weksel, czek lub gwarancję bankową.

3. Rodzaj i sposób zabezpieczenia transakcji określi GASTOP.
4. W razie niedopełnienia przez KUPUJĄCEGO obowiązku określonego w par.3 

ust.2, GASTOP wstrzyma realizację zamówienia do czasu złożenia przez KUPU-
JĄCEGO zabezpieczenia transakcji.

5. Własność sprzedanych produktów przechodzi na KUPUJĄCEGO z chwilą zapłaty 
pełnej kwoty zamówienia w określonym terminie.

6. W razie popadnięcia przez KUPUJĄCEGO w zwłokę z zapłatą należności za do-
starczone PRODUKTY lub USŁUGI, GASTOP może odstąpić od umowy bez wyzna-
czania Kupującemu dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia.

7. Jeżeli KUPUJĄCY nie dokona zapłaty w terminie, GASTOP może zażądać od 
KUPUJĄCEGO zwrotu PRODUKTÓW niezapłaconych oraz kosztów wykonanych 
USŁUG. GASTOP zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania w przypadku 
zużycia, uszkodzenia lub zniszczenia produktów, w szczególności, gdy wartość 
produktów odebranych z magazynu KUPUJĄCEGO jest niższa od kwoty, którą 
KUPUJĄCY powinien uiścić za otrzymane produkty. 

§ 4. Płatność

1. Ceny PRODUKTÓW i USŁUG wyszczególnione są każdorazowo w cennikach prze-
kazanych KUPUJĄCEMU. GASTOP zastrzega sobie prawo do udzielenia KUPUJĄ-
CEMU rabatu.

2. Zapłata za otrzymane PRODUKTY oraz wykonane USŁUGI następuje po wysta-
wieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności. Termin zapłaty 
jest każdorazowo określany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i biegnie od 
dnia wystawienia faktury, chyba że Strony ustalą inny termin płatności.

3. Przy zamówieniach PRODUKTÓW SPECJALNYCH GASTOP zastrzega sobie prawo 
do żądania od KUPUJĄCEGO zadatku.

4. Za dzień spełnienia świadczenia przez KUPUJĄCEGO przyjmuje się dzień uznania 
rachunku bankowego GASTOP.

5. W razie zwłoki KUPUJĄCEGO z zapłatą należności za dostarczone produkty, GA-
STOP jest uprawniony bez dodatkowego wezwania do naliczenia odsetek usta-
wowych za każdy dzień zwłoki.

6. Jeżeli KUPUJĄCY popadł w zwłokę z realizacją płatności należnych na podstawie 
więcej niż jednej faktury, GASTOP jest uprawniony do zaliczenia zapłaty z tytułu 
którejkolwiek faktury na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności 
najwcześniej wymagalnych.

7. W wypadku przekroczenia terminu płatności za otrzymane produkty, wynikający 
chociażby z jednej faktury, GASTOP może postawić w stan natychmiastowej wy-
magalności płatności wynikające z wszystkich faktur, których terminy płatności 
jeszcze nie minęły.

8. Zgłoszenie reklamacyjne nie uprawnia KUPUJĄCEGO do wstrzymania zapłaty za 
otrzymane produkty.

9. KUPUJĄCY zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania GASTOP o każ-
dorazowej zmianie siedziby, miejsca zamieszkania lub adresu do doręczeń. W 
przypadku braku zawiadomienia doręczenia dokonywane na adresy wskazane 
w zamówieniu, umowach partnerskich lub innych porozumieniach handlowych 
uważane są za skuteczne.

§ 5. Odbiór produktów

1. Z chwilą wydania produktów przez GASTOP na KUPUJĄCEGO przechodzą ko-
rzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty 
i zniszczenia.

2. Miejscem wykonania świadczenia, a tym samym miejscem wydania rzeczy jest 
magazyn GASTOP, dotyczy to sytuacji, w której przewóz produktów nie następuje 
za pomocą środków transportu będących własnością GASTOP.

3. Oznaczenie zakładu lub magazynu, z którego będą dostarczane produkty należy 
do GASTOP. Do Kupującego należy oznaczenie sposobu przewozu produktów.

4. KUPUJĄCY zobowiązany jest starannie zbadać stan przesyłki bezpośrednio przy 
odbiorze i ustalić ewentualne braki i uszkodzenia powstałe w trakcie transportu. 
GASTOP dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany i zabez-
pieczony na czas transportu.

5. Jeżeli przewóz odbywa się transportem nienależącym do GASTOP KUPUJĄCY 
winien zażądać od przewoźnika dokonania w liście przewozowym adnotacji o 
szkodzie pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady 
fizyczne rzeczy sprzedanej.

6. W przypadku, gdy w umowie sprzedaży lub w drodze odrębnej umowy firma GA-
STOP poza sprzedażą PRODUKTÓW zobowiązuje się do wykonania USŁUGI mon-
tażu w miejscu wskazanym przez Kupującego sporządza się odrębne protokoły: 
a) z wydania produktów Kupującemu, zawierające wszel-
kie ustalenia dotyczące, jakości i ilości dostarczonych produktów, 
b) z montażu produktów zawierające wszelkie ustalenia dotyczące poprawności 
wykonanego montażu i funkcjonowania produktów.

7. Niezwłocznie po dokonaniu montażu GASTOP potwierdzi gotowość do dokonania 
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odbioru instalacji.
8. Kupujący dokona odbioru w dniu zakończenia montażu, chyba, że treść umowy 

podpisanej przez obie strony stanowi inaczej.
9. Odbiór uznaje się za dokonany z chwilą podpisania przez umocowanych przed-

stawicieli Stron protokołu odbioru lub notatki służbowej.
10. GASTOP zastrzega sobie prawo do jednostronnego spisania protokołu, jeżeli 

KUPUJĄCY nie stawił się w uzgodnionym terminie w celu dokonanie czynności 
odbioru lub braku pisemnego upoważnienia osoby dokonującej odbioru w imie-
niu KUPUJĄCEGO. W takim przypadku odbiór uznaje się za dokonany z chwilą 
doręczenia KUPUJĄCEMU protokołu podpisanego przez GASTOP.

11. W przypadku nieodebrania zamówionych PRODUKTÓW w terminie do 3 dni od 
dnia ich uzgodnionego umową odebrania GASTOP będzie naliczał koszty składo-
wania 15 PLN netto/m2 za każdy rozpoczęty dzień składowania.

§ 6. Transport produktów

1. GASTOP wydaje kupującemu zamówione produkty w formule EX WORKS (Inco-
terms 2000).

2. Ewentualny transport produktów jest realizowany przez firmy zewnętrzne. GA-
STOP nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe opóźnienia w terminie dostawy 
zamówienia, wynikające z winy firmy zewnętrznej.

3. Transport produktów jest realizowany na podstawie szczegółowych warunków 
dostawy danej firmy transportowej lub spedycyjnej.

§ 7. Gwarancja i rękojmia

1. GASTOP gwarantuje KUPUJĄCEMU jakość PRODUKTÓW odpowiadającą warun-
kom technicznym określonym przez producenta w dokumentacji technicznej 
lub techniczno-ruchowej PRODUKTU. Udzielenie oraz obowiązujące zasady i 
warunki gwarancji określa odrębny dokument.

2. Rękojmia za wady fizyczne obejmuje wyłącznie wady polegające na niezgodności 
sprzedanego PRODUKTU z umową tzn. PRODUKT nie ma właściwości określo-
nych w umowie, karcie katalogowej lub dokumentacji techniczno ruchowej. GA-
STOP jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi względem KUPUJĄCEGO, jeżeli sprze-
dany PRODUKT lub jego część składowa ma wyżej wymienione wady fizyczne lub 
prawne i wady te zostaną stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania 
rzeczy KUPUJĄCEMU, a dla części z powłoką lakierniczą w PRODUKTACH dwana-
ście miesięcy od dnia wydania rzeczy.

3. KUPUJĄCY ma obowiązek zbadać PRODUKT przy odbiorze i zawiadomić GASTOP 
o wadzie na piśmie najpóźniej przed montażem PRODUKTU, a gdy wada wyszła 
na jaw później - niezwłocznie tj nie później niż w terminie 14 dni od jej stwier-
dzenia. Jeżeli sprzedany PRODUKT lub jego część składowa ma wadę, KUPU-
JĄCY może z tytułu rękojmi rządać wyłącznie usunięcia wady (naprawy). Jeżeli 
PRODUKT lub jego część składowa była już naprawiana trzykrotnie (dotyczy tego 
samego rodzaju wady) Kupujący może rządać wyłącznie naprawy lub wymiany 
PRODUKTU lub jego części składowej na wolną od wad lub obniżenia ceny. Pro-
dukt nie podlega wymianie, jeżeli w celu usunięcia wady możliwa jest wymiana 
jego części składowej.

4. Jeżeli z treści umowy inaczej nie wynika to KUPUJĄCY, który wykonuje upraw-
nienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć wadliwy PRODUKT do siedziby 
GASTOP na swój koszt.  

5. Jeżeli wadliwy PRODUKT jest zainstalowany i dostarczenie PRODUKTU przez 
KUPUJĄCEGO  byłoby nadmiernie utrudnione  to może on skorzystać z dodat-
kowego uprawnienia wyłącznie w ramach i na warunkach udzielonej gwarancji 
- usunięcia wady w miejscu, w którym PRODUKT się znajduje  (Warunki gwarancji 
oraz zasady jej udzielania, rejestracji określa Karta gwarancyjna stanowiąca od-
dzielny dokument).

6. GASTOP jest zobowiązany do usunięcia wady w PRODUKCIE w ramach odpowie-
dzialności z tytułu rękojmi w terminie do 21 dni roboczych od daty otrzymania 
PRODUKTU.

7. KUPUJĄCY traci prawo do roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi w przypadku:  
a) użytkowania PRODUKTU przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie niezgodnie 
z jego przeznaczeniem lub warunkami technicznymi zawartymi m.in. w Doku-
mentacji Techniczno-Ruchowej,  
b) KUPUJĄCY lub osoba trzecia na własną rękę dokonali zmian w PRODUKTACH, 
c) KUPUJĄCY nie dopełni obowiązku określonego w § 5 ust. 5.

8. GASTOP ma prawo wstrzymać się wobec KUPUJĄCEGO z realizacją roszczeń z 
tytułu gwarancji lub rękojmi do czasu uregulowania wobec niej przez KUPUJĄ-
CEGO wszystkich zaległych płatności.

§ 8. Własność intelektualna i informacje

1. Sprzedaż Produktów nie oznacza udzielenia zgody na ich kopiowanie w jakiej-
kolwiek części.

2. Ponadto na podstawie ogólnych warunków sprzedaży nie przechodzą na Kupu-
jącego prawa autorskie, patentowe lub inne prawa na dobrach niematerialnych 
związane z produktami.

3. Kupujący bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z GASTOP nie będzie mieć 

praw do znaków towarowych GASTOP. 
4. KUPUJĄCY zobowiązuje się do nieudostępniania oraz nieupubliczniania infor-

macji, które stanowią informacje poufne. Informacje poufne zawarte są m.in.  w 
ofertach handlowych, korespondencji handlowej, projektach lub zawartych umo-
wach.

§ 9. Siła wyższa i odpowiedzialność

1. GASTOP nie ponosi odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykona-
nie zobowiązań wynikających z zawartej Umowy, jeżeli niewykonanie nastąpiło 
na skutek okoliczności siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każdą 
okoliczność, która będzie miała miejsce po zawarciu Umowy i jest niekontrolo-
wana i niezależna od woli stron, uniemożliwia wykonanie zobowiązań umow-
nych oraz której skutków nie można uniknąć np.: klęski żywiołowe, ograniczenia 
administracji państwowej lub samorządowej, zakazy, embarga importowe oraz 
eksportowe, zmiany przepisów prawa, wojny, strajki, powodzie, trzęsienia ziemi, 
huragany, pożary, akty terrorystyczne,  zamieszki, restrykcje sanitarne, embarga. 
W przypadku wystąpienia  okoliczności siły wyższej GASTOP powinna pisemnie 
powiadomić KUPUJĄCEGO o niemożności dotrzymania umowy.

2. Jeżeli szczegółowe postanowienia umowy nie stanowią inaczej odpowiedzial-
ność GASTOP w związku z realizacją zawartej umowy nie obejmuje szkód pośred-
nich, szkód w postaci utraconych korzyści.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Odstąpienie którejkolwiek ze Stron od dochodzenia praw wynikających z ogól-
nych warunków sprzedaży nie oznacza rezygnacji z dochodzenia tych praw na 
stałe.

2. Spory wynikające z zawartej umowy będą rostrzygane polubownie. Jeżeli Stro-
nom nie uda się go rozwiązać w terminie 30 dni, właściwym do rozstrzygnięcia 
sporu jest Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy.

3. W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach sprzedaży stosuje się 
przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Ogólne warunki sprzedaży obowiązują od dnia 01 listopada 2018 roku.

§ 11. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez GASTOP jako administratora 
danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez KUPUJĄCEMU jest dobrowolne, ale niezbędne 
w celu realizacji zamówienia.

3. GASTOP stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające 
ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. KUPUJĄCEMU przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla 
ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych 
osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 
przenoszenia danych.

5. Zakres przetwarzanych danych i dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony da-
nych osobowych zawarte są w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych 
stanowiącej załącznik nr 1 do OWS.

Zarząd firmy GASTOP Production Sp. z o.o.

All Rights Reserved/Wszelkie prawa zastrzeżone GASTOP PRODUCTION Sp. z o.o.
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