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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PRODUKTÓW

I. DEFINICJE
1. Następujące  definicje  mają  zastosowanie  w  niniejszych  Ogólnych  Warunkach 

Sprzedaży:
a) MITFORM-Dominik Cembrowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod 

firmą  MITFORM  Dominik  Cembrowicz,  adres:  os.  gen.  Władysława 
Sikorskiego  nr  11  lok.  1,  64-410  Sieraków,  NIP:  5951348188,  REGON: 
634450637,

b) Kupujący-  przedsiębiorca,  który  chce  zawrzeć  lub  zawarł  Umowę  z 
MITFORM, lub który otrzymuje w tym celu Ofertę Cenową,

c) Oferta cenowa- oferta złożona Kupującemu przez MITFORM na sprzedaż i 
dostawę produktów,

d) Umowa-  dowolna  umowa  sprzedaży  Produktów  przez  MITFORM  oraz 
dostawy Produktów do Kupującego, jakiekolwiek jej uzupełnienie lub zmiana, 
oraz wszelkie akty (w tym akty prawne) dokonywane w ramach przygotowania 
Umowy i jej wykonywania,

e) Produkty-  wszystkie  towary  sprzedawane  i  mające  zostać  sprzedane  przez 
MITFORM na podstawie Umowy,

f) Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy Produktów- niniejsze ogólne warunki, 
zwane dalej OWSiDP.

I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1. OWSiDP określają zasady zawierania Umów przez MITFORM z Kupującym.
2. OWSiDP stanowią integralną część wszystkich Ofert Cenowych i Umów. OWSiDP 

mają  również  zastosowanie  do  każdego  zapytania  o  Ofertę  Cenową  i  negocjacji 
dotyczących  Oferty  Cenowej  lub  Umowy.  OWSiDP podane  są  do  wiadomości  i 
akceptacji Kupującego jako załącznik do Umów lub najpóźniej przy składaniu przez 
niego zamówienia,  ponadto dostępne są na stronie internetowej  MITFORM. Jeżeli 
Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z MITFORM przyjęcie przezeń 
OWSiDP  przy  jednym  zamówieniu  uważa  się  za  ich  akceptację  dla  wszystkich 
pozostałych zamówień i umów sprzedaży. Jeżeli Kupujący nie złożył oświadczenia o 
akceptacji  OWSiDP,  MITFORM  może  wstrzymać  wydanie  towaru  do  czasu 
otrzymania takiego pisemnego oświadczenia.

3. W p rzypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi OWSiDP i Umową, postanowienia 
Umowy będą miały pierwszeństwo.

4. Wszelkie  dodatkowe  lub  sprzeczne  wzorce  umowne  zawarte  w  jakichkolwiek 
dokumentach wystawionych przez Kupującego zarówno przed, jak i po wystawieniu 
jakiegokolwiek dokumentu przez MITFORM, w którym ogólne warunki sprzedaży i 
dostawy  towarów  zostały  określone  lub  które  zawierają  odniesienia  do  tych 
warunków, zostają niniejszym wyraźnie odrzucone przez strony. Strony nie będą ich 
brały pod uwagę,  a  każde takie  warunki  nie  będą miały żadnego zastosowania do 
jakiejkolwiek Umowy zawieranej przez strony i nie będą dla nich w żadnym zakresie 
wiążące.

5. MITFORM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do OWSiDP.
6. Wszelkie zmiany wprowadzone do OWSiDP zostaną uznane za potwierdzone jeżeli 

Kupujący nie doręczy pisemnego zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
OWSiDP lub umieszczenia ich na stronie internetowej www.mitform.com.
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7. Wszelkie  odstępstwa  od  warunków  zawartych  w  OWSiDP   będą  pod  rygorem 
nieważności wiążące jedynie w przypadku, gdy zostały pisemnie uzgodnione przez 
obie strony, ze wskazaniem postanowień OWSiDP, których nie stosuje się w danej 
umowie oraz które uległy zmianie.

I. ZAWARCIE UMOWY
1. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego w formie 

pisemnej,  przy  czym pojęcie  to  obejmuje  również  złożenie  zamówienia  w formie 
mailowej, faxem, a wartość zamówienia nie jest niższa niż podana w ofercie cenowej. 
Złożenie  zamówienia  przez  Kupującego  jest  równoznaczne  z  akceptacją  oferty 
cenowej oraz akceptacją przez Kupującego OWSiDP.

2. Umowa zostaje zawarta w dniu potwierdzenia przez MITFORM przyjęcia zamówienia 
a  w  przypadku,  gdy  MITFORM  nie  potwierdza  odrębnie  na  piśmie  przyjęcia 
zamówienia, umowa zostaje zawarta w dniu wysłania towaru do Kupującego lub jego 
bezpośredniego odbioru w siedzibie MITFORM.

3. W  przypadku  wykonania  produktów  na  indywidualne  zamówienie  handlowe 
Kupującego,  umowa  jest  wiążąca  wyłącznie  w  momencie  jego  pisemnego 
potwierdzenia  przez  MITFORM.  Wówczas  MITFORM  poda  Kupującemu 
szacunkowy czas realizacji zamówienia.

I. CENY
1. Podane w cennikach, ofertach, potwierdzeniach ceny są cenami netto (tj. bez podatku 

VAT), które każdorazowo należy powiększyć o należny podatek od towarów i usług 
(VAT) w przypadku Kupujących spoza Polski.  W przypadku Kupującego, który jest 
przedsiębiorcą spoza Polski, i jest czynnym płatnikiem podatku VAT, Kupujący jest 
zobowiązany opłacić VAT w swoim kraju, według stawek obowiązujących w kraju 
Kupującego.

2. Podane w cennikach, ofertach, potwierdzeniach ceny są cenami brutto w przypadku 
Kupujących z Polski.

3. Ceny są wyrażone w walucie obcej lub w polskich złotych.
4. Na Kupującym ciąży obowiązek ponoszenia innych obowiązków podatkowych, opłat 

uregulowanych w kraju Kupującego.
5. Ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy.

I. DOSTAWA
1. Zarówno termin dostawy produktów, jak i koszt dostawy określany jest indywidualnie 

do każdego zamówienia w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupującego lub w 
ofercie  MITFORM,  jednak  są  one  terminami  szacunkowymi  i  niewiążącymi  dla 
MITFORM.

2. MITFORM  dołoży  wszelkich  starań,  aby  dokonywać  dostaw  w  uzgodnionych 
terminach, jednak dochowanie terminów dostawy uzależnione będzie od terminowego 
wywiązania się z zobowiązań umownych przez Kupującego, w tym terminu przyjęcia 
oferty  lub  złożenia  ważnego  zamówienia  i  podania  niezbędnych  informacji  oraz 
terminowego  wykonania  zobowiązań  kontrahentów  MITFORM.  Wszelkie  zmiany 
wymagane  przez  Kupującego,  mogą  powodować  przedłużenie  terminu  dostawy. 
Produkty  uznaje  się  za  dostarczone  terminowo,  jeśli  zostaną  przekazane  do 
pierwszego przewoźnika, kuriera albo gdy zostaną zgłoszone jako gotowe do odbioru 
przez Kupującego.

3. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia 
przyjęcia zamówienia do realizacji lub uzgodnionej wpłaty zaliczki, w zależności od 
szczegółowych  postanowień  Stron.  Jeżeli  Kupujący nie  wskazał  miejsca  dostawy, 

os. gen. Władysława Sikorskiego 11/1 | 64-410 Sieraków | NIP: 5951348188 | REGON: 634450637

16.06.2018                                                              2/6                                                                 OWSiDP



MITFORM Dominik Cembrowicz

dominik.cembrowicz@mitform.com

termin uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu towar przygotowano do 
wydania. Koszty przechowania produktów od tego momentu do czasu wydania ponosi 
Kupujący.

4. MITFORM nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu, jeżeli przyczyną 
niedotrzymania  terminu  była  siła  wyższa  lub  inne  okoliczności  niezależne  od 
MITFORM.

5. Do chwili ustania przeszkody MITFORM może wstrzymać lub ograniczyć dostawę 
względnie odstąpić od umowy.

6. W przypadku  wstrzymania  lub  ograniczenia  dostawy,  bieg  terminu  dostawy ulega 
zawieszeniu,  co  do  całości  lub  części  dostawy  objętej  wstrzymaniem,  do  chwili 
ustania przeszkody.

7. W żadnej z wyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że MITFORM nie wykonał 
lub  nienależycie  wykonał  zobowiązania i  nie  przyznaje się  Kupującemu prawa do 
żądania odszkodowania lub kar umownych.

8. Każda dostawa może być realizowana przez MITFORM częściowo. Określenie ilości, 
rodzaju i terminu należy do MITFORM.

9. W przypadku  umowy o  współpracy w zakresie  stałych  dostaw,  każdą  pojedynczą 
dostawę  traktuje  się  jako  odrębną  umowę  sprzedaży.  Postanowienia  niniejszych 
warunków o zawarciu umowy stosuje się odpowiednio.

10. Jeżeli  MITFORM  opóźni  się  z  realizacją  poszczególnej  dostawy  lub,  jeżeli  jej 
realizacja  stanie  się  niemożliwa,  Kupujący  może  odstąpić  od  umowy  w  zakresie 
pozostałych  dostaw,  jednak  bez  prawa  do  żądania  odszkodowania  za  szkodę  jako 
poniósł w wyniku niezrealizowania dostaw przez MITFORM.

11. Jeśli dostawa jest opóźniona z powodów przypisywanych Kupującemu lub jeśli nie 
zostanie odebrana przez Kupującego we właściwym czasie, MITFORM wg własnego 
uznania  i  bez  żadnej  odpowiedzialności  ma  prawo  zmagazynowania  wyrobów  na 
ryzyko  Kupującego,  zafakturowania  ich  i  obciążenia  Kupującego  kosztami 
składowania.  Jeśli  składowanie  odbywa  się  w  magazynach  MITFORM  koszty 
składowania  wynoszą  nie  mniej  niż  0,01% wartości  fakturowanej  za  każdy dzień 
składowania począwszy od daty zgłoszenia gotowości  do wysyłki.  MITFORM ma 
prawo wyznaczenia kolejnego terminu odbioru, a po przekroczeniu tego terminu ma 
prawo  sprzedaży  lub  dowolnego  dysponowania  towarem.  Sprzedaż  lub  inne 
rozdysponowanie towarem nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty należności 
za produkty. Sprzedaż lub inne rozdysponowanie towarem nie zwalnia Kupującego od 
obowiązku  zapłaty  należności  naliczonej  Kupującemu  przez  MITFORM  z  tytułu 
składowania.

12. W  przedstawionych  kosztach  wysyłki  uwzględniony  został  koszt  przygotowania 
produktów do wysyłki oraz ubezpieczenie produktów.

13. Koszt dostawy produktów wyszczególniony jest w fakturze jako osobna pozycja.
I. WYSYŁKA

1. W  przypadku  dostawy  za  pośrednictwem  spedytora  lub  przewoźnika,  ryzyko 
przypadkowej  utraty  lub  zniszczenia  towaru  przechodzi  na  Kupującego,  w  chwili 
wydania przez MITFORM produktów spedytorowi lub przewoźnikowi,  MITFORM 
nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze, jak i jego 
opakowaniu, powstałych po tej chwili. Jeżeli Kupujący chce odebrać /odbiera towar 
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samodzielnie, to ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na 
Kupującego w chwili wydania.

2. Jeżeli Kupujący nie określi w stosownym czasie, jednak nie później niż 2 dni robocze 
przed dokonaniem wysyłki  towaru  przez  MITFORM, sposobu i  środka transportu, 
jakim  ma  być  realizowana  dostawa,  MITFORM  może  dowolnie,  z  zachowaniem 
należytej staranności, dokonać wyboru oraz przesłać przedmiot umowy Kupującemu 
na jego koszt.

3. MITFORM może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności, dokonać wyboru 
opakowania, przy czym odlewy pakowane są w woreczki strunowe jako opakowanie 
zbiorcze.

4. Opakowanie,  jego  sposób  i  rodzaj  -  ponad  zapewniany  przez  MITFORM  –  jest 
dodatkowo płatny przez Kupującego.

I. FORMY PŁATNOŚCI
1. Za zamówione towary z dostawą Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

a) Gotówką
b) Przelewem bankowym.

1. Produkty z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie przelewem 
bankowym.

2. MITFORM  zastrzega  sobie  prawo   do  zobligowania  Kupującego  do  płatności 
dokonanej na podstawie przesłanej faktury Proforma, płatnej przed dostawą towaru w 
wysokości  50%  wynagrodzenia  zamówienia,  a  pozostałą  część  wynagrodzenia 
Kupujący zobowiązany będzie uiścić w terminie 7 dni od daty wysłania towaru na 
podstawie faktury końcowej na rachunek bankowy MITFORM wskazany na fakturze.

3. Wynagrodzenie  płatne  będzie  na  rachunek  MITFORM  każdorazowo  wskazany  w 
wystawionej fakturze oraz w terminie płatności określonym w fakturze, nie dłuższym 
niż 14 dni od dnia wystawienia faktury.

4. Forma płatności każdorazowo jest ustala z Kupującym na etapie przedłożenia oferty i 
złożenia i przyjęcia zamówienia.

5. Za datę dokonania płatności uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy 
MITFORM lub datę wpłaty gotówki w MITFORM.

6. W  rozliczeniach  między  stronami  wyłączone  zostaje  stosowanie  jakichkolwiek 
wzajemnych potrąceń.

I. RĘKOJMIA
1. Rękojmia jest wyłączona mocą niniejszych OWSiDP.

I. SIŁA WYŻSZA
1. Obie  strony  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  niewykonanie  lub  opóźnienia  w 

wykonaniu  wynikające  z  zaistnienia  czynnika  siły  wyższej.  Pojęcie  siły  wyższej 
obejmuje wydarzenia o charakterze naturalnym, lub działania dokonane przez rządy 
sprawujące  władzę  lub  działania  dokonane  przez  inne  osoby,  których  nie  da  się 
przewidzieć lub których nie da się w żadnym stopniu kontrolować takie jak huragany, 
powodzie,  pożary,  prawa,  przepisy,  akty,  wojny,  zamieszki,  akty  terrorystyczne, 
inwazje, restrykcje sanitarne, embarga. Strona nie będąca w stanie wykonać swoich 
zobowiązań  umownych  wskutek  powstania  okoliczności  siły  wyższej,  powinna 
pisemnie powiadomić drugą stronę o niemożności dotrzymania warunków OWSiDP. 
W  niniejszym  przypadku  warunki  umowy  zostaną  zmienione  jeśli  okaże  się  to 
konieczne z powodu skutków siły wyższej i obie strony uzgodnią nowe warunki.
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I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. MITFORM  w  pełni  respektuje  prawo  do  prywatności,  w  tym  ochrony  danych 

osobowych.  MITFORM  niniejszym  uprzedza  Kupującego,  że  w  przypadku 
skorzystania  z  produktów  i  usług  MITFORM,  może  być  proszony  o  podanie 
określonego zakresu danych osobowych, które będą zbierane i wykorzystywane przez 
MITFORM.

2. Zarówno  administratorem  danych  osobowych  podanych  przez  Kupującego,  jak  i 
Inspektorem  Ochrony  Danych  jest  Dominik  Cembrowicz,  prowadzący  działalność 
gospodarczą pod firmą MITFORM Dominik Cembrowicz, adres: os. gen. Władysława 
Sikorskiego nr 11 lok. 1, 64-410 Sieraków, NIP: 5951348188, REGON: 634450637,

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji umowy sprzedaży.
4. MITFORM przetwarza dane osobowe w celach sprzedaży produktów oferowanych 

przez MITFORM, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, 
marketingowych  MITFORM  (prawnie  uzasadniony  interes  MITFORM)  oraz  dla 
realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa.

5. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a 
po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
prawa  lub  dla  zabezpieczenia  ewentualnych  roszczeń,  lub  do  czasu  cofnięcia 
udzielonej zgody.

6. Kupującemu przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących Kupującego danych 
osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  a  także 
prawo do przenoszenia danych.

7. W związku z realizacją umowy, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych.

8. W zakresie, w jakim dane osobowe Kupującego są przetwarzane na podstawie zgody, 
przysługuje  Kupującemu  prawo  do  cofnięcia  wyrażonej  zgody  w  dowolnym 
momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie wyrażonej przez Kupującego zgody przed jej cofnięciem.

9. Kupującemu  przysługuje  prawo  do  złożenia  skargi  do  organu  nadzorczego-Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu dostawy za pośrednictwem kuriera, 
przewoźnika, wyłącznie w celu wykonania zawartej z Kupującym umowy i wyłącznie 
w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy, przekaże dane osobowe Kupującego 
kurierowi, przewoźnikowi wraz ze zleceniem dostawy.

11. Za wyjątkiem wskazanym w ust. 10 niniejszego punktu, MITFORM nie udostępnia 
danych osobowych Kupujących podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania.

I. UWAGI DODATKOWE
1. W  przypadku  produktów  zawierających  małe  elementy,  ze  względu  na  ryzyko 

zadławienia dzieci poniżej 7 roku życia nie powinny korzystać z tych produktów. 
2. Niektóre produkty mogą mieć ostre krawędzie, dlatego dzieci poniżej 7 roku życia 

powinny korzystać z  produktów wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej,  jeśli  nie 
występuje dodatkowo ryzyko zadławienia.

3. Na kupującym spoczywa odpowiedzialność wynikająca za zaopatrzenie produktów w 
odpowiednie instrukcje oraz informacje skierowane do konsumenta wymagane przez 
prawo właściwe dla kraju, w którym produkty mają zostać wprowadzone na rynek.
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4. W przypadku nałożenia na MITFORM jakichkolwiek kar, opłat z tytułu niewykonania 
obowiązku przez Kupującego polegającego na zaopatrzeniu w odpowiednie instrukcje, 
znaki  ostrzegawcze,  oraz  obowiązkowe   informacje  skierowane  do  konsumenta, 
MITFORM zastrzega sobie roszczenie regresowe.

5. Na  prośbę  Kupującego,  MITFORM  dostarczy  do  każdej  partii  produktów  kartę 
charakterystyki.

6. MITFORM  zwraca  uwagę,  że  niektóre  odlewy  są  postarzane  i  przecierane 
maszynowo, dlatego mogą wystąpić minimalne różnice przetarć i odcienia powłoki 
galwanicznej, pomiędzy kolejnymi partiami produkcyjnymi.

I. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Jeżeli  którekolwiek  postanowienie  OWSiDP  lub  umowy okaże  się  nieważne  lub 

zostanie unieważnione,  pozostałe postanowienia OWSiDP lub umowy pozostaną w 
mocy.  Strony  zastąpią  nieważne  i/lub  niewykonalne  postanowienie  nowym 
postanowieniem, które będzie jak najściślej zbliżone merytorycznie do oryginalnego 
postanowienia.

2. MITFORM  może  angażować  osoby  trzecie  w  ramach  wykonywania  umowy. 
MITFORM może również przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na osoby 
trzecie. Natomiast przeniesienie wierzytelności z umowy wymaga dla swej ważności 
wyrażenia uprzedniej pisemnej zgody przez MITFORM.

3. Miejscem wykonania umów pomiędzy stronami jest Sieraków (kod 64-410).
4. Prawem  właściwym  dla  niniejszych  warunków  i  umów  pomiędzy  stronami  jest 

wyłącznie  prawo  polskie.  W  kwestiach  nieunormowanych  postanowieniami 
niniejszych OWSiDP stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszych OWSiDP oraz umów na nich opartych 
rozstrzygać będą właściwe rzeczowo sądy według siedziby MITFORM.

6. W przypadku sporządzenia umów i warunków zakupu w języku polskim i  obcym, 
językiem autentycznym kontraktu jest  język polski.  W przypadku różnic pomiędzy 
polskojęzyczną wersją umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji 
polskiej.
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