
WARUNKI SPRZEDAŻY 

 

1.   Interpretacja nagłówków 

          

  1.1.   W niniejszych Warunkach: 

          

    1.1.1.   „Materiał Nabywcy” oznacza wszelkie towary, materiały lub zasoby, 

które mają zostać dostarczone przez Nabywcę lub w jego imieniu dla firmy Profins Sp z o.o. w celu 

wykorzystania ich do wytworzenia Towarów lub świadczenia Usług, taki Materiał Nabywcy (jeśli 
dotyczy), który jest ujęty w Ofercie lub w Zamówieniu;  

          

    1.1.2.   „Informacje Poufne” oznaczają wszelkie dane i/lub informacje 

dotyczące działalności lub spraw firmy Profins, jej tajemnic handlowych, informacji zastrzeżonych i 

know-how (w jakiejkolwiek formie), które Profins udostępnia Nabywcy; 

          

    1.1.3.   „Umowa” oznacza umowę na sprzedaż i zakup Towarów oraz na 

świadczenie i nabycie Usług; 

          

    1.1.4.   „Adres Dostawy” oznacza adres wskazany na Zamówieniu lub 
Ofercie; 

          

    1.1.5.   „Termin Dostawy” oznacza termin wskazany na Zamówieniu lub w 

Ofercie; 

          

    1.1.6.   „Towary” oznacza towary (w tym jakąkolwiek partię lub część 

towarów), które firma Profins jest zobowiązana dostarczyć zgodnie z niniejszymi Warunkami; 

          

    1.1.7.   „Incoterms” oznacza międzynarodowe zasady interpretacji warunków 

handlowych Międzynarodowej Izby Handlowej (wydanie 2000); 
          

    1.1.8.   „Zamówienie” oznacza zamówienie Nabywcy; 

          

    1.1.9.   „Akceptacja Zamówienia” oznacza Pisemną akceptację Profins Sp z 

o.o. (i) Zamówienia lub (ii) akceptację Oferty przez Nabywcę; 

          

    1.1.10.   „Cena” oznacza łączną cenę za Towary i/lub cenę za Usługi zgodnie z 

warunkami Umowy oraz, jeśli kontekst na to pozwala, cenę za jakąkolwiek część Towarów lub Usług; 

          

    1.1.11.   „Oferta” oznacza ofertę firmy Profinss Sp z o.o. za Towary i Usługi. W 
przypadku jakichkolwiek rozbieżności między Ofertą a Zamówieniem, wiążące są warunki Oferty, 

chyba że warunki Zamówienia zostały zaakceptowane przez firmę Profins  Sp z o.o. na Piśmie; 

          

    1.1.12.   „Usługi” oznacza usługi (jeśli dotyczy) określone w Ofercie lub 

Zamówieniu; 

          

    1.1.13.   „Specyfikacja” oznacza wszelkie plany, rysunki, dane lub inne 

informacje dotyczące Towarów lub Usług, które Towary lub Usługi mają spełniać zgodnie z Umową; 

          

    1.1.14.   „Gwarancje” oznacza gwarancje określone w Artykule 10; 
          

    1.1.15.   „Pisemnie” oraz każde podobne wyrażenie obejmuje przekaz 

telefaksowy i podobne środki komunikacji, z wyłączeniem poczty elektronicznej. 



          

  1.2.   W niniejszych Warunkach liczba pojedyncza oznacza liczbę mnogą i 

odwrotnie, a odniesienie do słowa, wskazującego na jeden rodzaj, obejmują wszystkie rodzaje 

gramatyczne. O ile kontekst nie wymaga inaczej, jakikolwiek termin lub wyrażenie, które są określone 

lub nadane jest im konkretne znaczenie przez warunki Incoterms zachowują takie samo znaczenie w 

niniejszych Warunkach, jednak w przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy warunkami Incoterms 

a niniejszymi Warunkami, wiążące są niniejsze Warunki. 

          

          
2.   Podstawa Sprzedaży 

          

  2.1.   Profins Sp. z o.o. zobowiązuje się sprzedać Nabywcy Towary, a Nabywca 

zobowiązuje się je zakupić zgodnie z warunkami Umowy, która będzie zawarta w chwili wydania 

przez firmę Profins Sp. z o.o. dla Nabywcy Akceptacji Zamówienia po przedstawieniu przez 

 Profins Sp z o.o. Pisemnej Oferty, którą Nabywca zaakceptuje, bądź w chwili otrzymania przez 

Profins Sp. z o.o. Zamówienia od Nabywcy złożonego na Piśmie. W celu uniknięcia wątpliwości, 

niniejsze Warunki mają zastosowanie do Umowy wyłączając wszelkie inne warunki, na które 

powołuje się Nabywca w swoim Zamówieniu lub w jakiejkolwiek korespondencji lub we wszelkiej 

akceptacji bądź rzekomej akceptacji Oferty. Każda zmiana Umowy musi być uzgodniona na Piśmie 
pomiędzy Profins Sp. z o.o. a Nabywcą, a wykonanie Umowy przez Profins Sp. z o.o.  nie stanowi 

akceptacji jakiejkolwiek zmiany niniejszych Warunków. 

          

  2.2.   Pracownicy lub pośrednicy Profins Sp. z o.o. nie są upoważnieni do 

wydawania jakichkolwiek oświadczeń w odniesieniu do Towarów, o ile nie jest to potwierdzone na 

Piśmie przez Profins Sp. z o.o.  Zawierając Umowę Nabywca potwierdza, że nie polega na żadnych 

tego rodzaju oświadczeniach, które nie są potwierdzone na Piśmie. Do wszelkich porad lub zaleceń 

udzielonych Nabywcy lub jego pracownikom lub pośrednikom przez firmę Profins Sp. z o.o. lub jej 

pracowników bądź pośredników w zakresie przechowywania, zastosowania lub wykorzystania 

Towarów, które to porady lub zalecenia nie są udzielone na Piśmie przez Profins Sp z o.o. Nabywca 
stosuje wyłącznie na własne ryzyko. 

          

  2.3.   Jakiekolwiek błędy typograficzne, pisarskie lub inne bądź też ominięcia w 

jakichkolwiek materiałach promocyjnych, Ofercie, cenniku, Akceptacji Zamówienia, fakturze lub 

innym dokumencie lub informacji wydanej przez Profins Sp. z o.o. podlega korekcie bez ponoszenia 

jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Profins Sp. z o.o. 

          

          

3.   Zamówienia 

          
  3.1.   Żadne Zamówienie złożone przez Nabywcę nie będzie uznane za 

zaakceptowane przez Profins Sp. z o.o. o ile i do czasu aż Profins Sp. z o.o.  nie wystawi Akceptacji 

Zamówienia. Nabywca jest odpowiedzialny przed Profins Sp. z o.o. za zapewnienie dokładności i 

adekwatności warunków jakiegokolwiek Zamówienia lub Oferty (w tym stosownej Specyfikacji) oraz 

za dostarczenie do Profins Sp. z o.o. wszelkich informacji dotyczących Towarów i Usług, które Profins 

Sp. z o.o.  może słusznie wymagać oraz w odpowiednim czasie tak, aby firma Profins Sp. z o.o.  mogła 

wykonać Umowę zgodnie z jej warunkami. 

          

  3.2.   W chwili wystawienia przez Profins Sp. z o.o. Akceptacji Zamówienia żadne 

Zamówienie wcześniej zaakceptowane przez Profins Sp. z o.o. ani żadna Oferta wcześniej 
zaakceptowana przez Nabywcę nie mogą zostać anulowane przez Nabywcę za wyjątkiem sytuacji, 

kiedy Profins Sp. z o.o. wystawi zgodę na Piśmie, a Nabywca ma obowiązek w pełni zabezpieczyć 

Profins  Sp. z o.o. od wszelkich strat (w tym straty zysków), kosztów (w tym kosztów wszelkiej pracy i 



wykorzystanych materiałów), odszkodowań, opłat i wydatków poniesionych przez Profins Sp. z o.o. w 

wyniku takiej anulacji. 

          

          

4.   Specyfikacja i Materiał Nabywcy 

          

  4.1.   Ilość, jakość i opis Towarów oraz jakakolwiek do nich Specyfikacja będą 

określone w Ofercie Profins Sp. z o.o. (jeśli zostaną zaakceptowane przez Nabywcę) lub w 

Zamówieniu Nabywcy (jeśli zostaną Pisemnie zaakceptowane przez Profan). Profins zastrzega sobie 
prawo do wprowadzania wszelkich zmian w Specyfikacji, które będą wymagane, aby stosować się do 

wszelkich obowiązujących wymogów ustawowych lub unijnych lub mają być dostarczone inaczej niż 

jest to określone w Specyfikacji Nabywcy, które to zmiany nie mają istotnego wpływu na ich jakość 

lub wykonanie. 4.2 W przypadku, gdy Umowa przewiduje, że Nabywca zapewni Materiały Nabywcy, 

zastosowanie mają poniższe warunki: 

          

    4.2.1.   Nabywca zapewni firmie Profins Sp. z o.o. Materiał Nabywcy w dniu(-

ach) oraz ilości i w sposób wymagany w Umowie lub w razie braku takich wymagań, w dniu(-ach) i 

ilości oraz w sposób przekazany przez firmę Profins Sp. z o.o. Nabywcy. Nabywca gwarantuje firmie 

Profins, że jakikolwiek Materiał Nabywcy dostarczony do Profins będzie własnością Nabywcy i nie 
podlega prawom jakichkolwiek stron trzecich lub obciążeń. 

          

    4.2.2.   Nabywca zapewni, aby Materiał Nabywcy spełniał wszelkie 

wymagania jakości określone w Umowie lub przekazane Nabywcy na Piśmie przez Profins Sp. z o.o.;  

          

    4.2.3.   Profins Sp. z o.o. jest uprawniony do ustanowienia zastawu na 

Materiałach Nabywcy oraz do zatrzymania jakiejkolwiek kwoty lub kwot z tego tytułu od Nabywcy, 

niezależnie, czy na podstawie Umowy, czy na innej podstawie; oraz 

          

    4.2.4.   W przypadku, gdy jakikolwiek Materiał Nabywcy jest połączony z 
towarami Profins Sp. z o.o. lub włączony lub wbudowany w nie dla celów dostarczenia Towarów, 

własność takiego Materiału Nabywcy należy do Profins Sp. z o.o. w przypadku ich połączenia, 

włączenia czy wbudowania w trakcie przenoszenia własności Towarów zgodnie z warunkami Artykułu 

9.1. 

          

          

5.   Cena Towarów 

          

  5.1.   Obowiązuje Cena określona w Ofercie firmy Profins Sp. z o.o. lub w Akceptacji 

Zamówienia (jeśli dotyczy). W przypadku przedstawienia Oferty przez Profins Sp. z o.o., o ile w 
Ofercie nie zaznaczono inaczej, podana Cena jest ważna wyłącznie przez 30 dni i z zastrzeżeniem 

dostępności materiałów i mocy produkcyjnych firmy. 

          

  5.2.   O ile nie określono inaczej, Cena zawiera: wszelkie koszty pakowania, 

transportu, wysyłki, przewozu, ubezpieczenia i dostawy Towarów na Adres Dostawy; nie zawiera 

żadnych kosztów, które mogą narzucić organy kontroli będące stroną trzecią, jakiegokolwiek 

obowiązującego podatku od wartości dodanej, innych należności, podatków lub cła oraz wszelkich 

należności importowych w przypadku, gdy Towary są dostarczane na eksport z Polski za które 

Nabywca ma dodatkowo obowiązek zapłacić firmie Profins Sp. z o.o. , o ile ma to zastosowanie. W 

przypadku, gdy Profins Sp. z o.o.  wyrazi zgodę na dostarczenie Towarów w inny sposób niż na Adres 
Dostawy, Nabywca jest zobowiązany do opłacenia kosztów firmie Profins za pakowanie, transport, 

wysyłkę, przewóz oraz ubezpieczenie. 

          



  5.3.   Profins Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo, poprzez wystosowanie 

powiadomienia na Piśmie do Nabywcy w dowolnym czasie przed dostawą, do podwyższenia ceny 

Towarów, aby odzwierciedlały wszelkie zwiększenie kosztów Profins Sp. z o.o. spowodowanych 

czynnikiem będącym poza kontrolą Profins Sp. z o.o. , w tym wszelkie wahania walut obcych, przepisy 

walutowe, zmiany należności, znaczny wzrost kosztów pracy, materiałów, frachtu, transportu lub 

innych kosztów produkcji czy przewozu, wszelkie zmiany terminu dostawy, ilości lub Specyfikacji, 

które zgłosi Nabywca, lub wszelkie opóźnienia spowodowane instrukcjami Nabywcy lub 

niedostarczeniem przez Nabywcę odpowiednich informacji lub instrukcji firmie Profins Sp. z o.o. W 

celu uniknięcia wątpliwości, oprócz Ceny, którą Nabywca jest zobowiązany zapłacić, Nabywca ponosi 
również dodatkowe koszty magazynowania, przechowywania lub wszelkie inne wydatki słusznie 

poniesione przez Profins Sp. z o.o. w wyniku wszelkich opóźnień będących poza kontrolą  

Profins Sp. z o.o. 

          

          

6.   Warunki Płatności 

          

  6.1.   Profins Sp. z o.o. może wystawić Nabywcy fakturę w terminach uzgodnionych 

w Umowie, a w razie braku takich uzgodnień, w terminie lub w dowolnym czasie po dostarczeniu 

Towarów, chyba że Towary mają być odebrane przez Nabywcę lub w przypadku, gdy Nabywca nie 
odbierze Towarów ze swojej winy, w takim przypadku Profins Sp. z  o.o. może w dowolnym czasie 

wystawić Nabywcy fakturę za należną Cenę po tym jak Profins Sp. z o.o. powiadomi Nabywcę, że 

Towary są gotowe do odbioru lub (stosownie do okoliczności) Profins zaoferuje się dostarczyć te 

Towary. W przypadku, gdy Towary mają być dostarczone lub Usługi mają być wykonane w częściach, 

a Umowa określa ceny jednostkowe za każdą poszczególną część, Profins Sp. z o.o. może wystawić 

fakturę Nabywcy w kwocie stosownej ceny jednostkowej za każdą część w terminie lub w dowolnym 

momencie po dostarczeniu Towarów lub wykonaniu Usługi, stosownie do okoliczności. 

          

  6.2.   Nabywca jest zobowiązany opłacić Cenę w ciągu 30 dni od dnia wystawienia 

faktury przez Profins, a Profins jest uprawniony do otrzymania należności Ceny, mimo że dostawa 
mogła nie zostać zrealizowana, a własność Towarów nie została przeniesiona na Nabywcę. Termin 

płatności za Cenę Towarów ma istotne znaczenie w Umowie. W przypadku, gdy Nabywca nie 

wywiąże się z obowiązku zapłaty Ceny Towarów w wymagalnym terminie płatności, Profins jest 

uprawniony do naliczenia Nabywcy odsetek (zarówno przed, jak i po takim stwierdzeniu) od kwoty 

niezapłaconej, w stawce 3 procent rocznie do czasu, aż płatność zostanie dokonana w całości (dla 

celów naliczenia odsetek część miesiąca traktuje się jak cały miesiąc) oraz do odzyskania wszelkich 

zasadnych kosztów i wydatków, które poniosła firma Profins Sp. z o.o. usiłując odzyskać zapłatę. 

          

          

7.   Dostawa 
          

  7.1.   W przypadku, gdy Umowa przewiduje, że Profins  Sp. z o.o. dostarczy Towary, 

będą one dostarczone na Adres Dostawy w Terminie Dostawy w czasie normalnych godzin pracy lub 

w przypadku, gdy dostawa jest realizowana na zasadzie ex works, Nabywca odbierze Towary w lokalu 

Profins w czasie normalnych godzin pracy w dowolnym czasie po tym, jak Profins powiadomi 

Nabywcę, że Towary są gotowe do odbioru. O ile nie określono inaczej w Umowie, wszelkie Usługi 

będą świadczone w czasie i w miejscach tak, jak jest to wymagane, aby Towary mogły być 

dostarczone na czas zgodnie z Artykułem 7. 

          

  7.2.   Termin Dostawy jest podany wyłącznie w przybliżeniu, a Profins Sp. z o.o.  nie 
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostarczeniu Towarów wynikającego z 

jakichkolwiek przyczyn. Czas na dostawę nie będzie miał istotnego znaczenia dla Umowy. Profins 



może dostarczyć Towary z wyprzedzeniem, przed Terminem Dostawy po odpowiednim 

powiadomieniu Nabywcy. 

          

  7.3.   Dostawa może być zrealizowana w całości lub w częściach. W przypadku, gdy 

Towary mają być dostarczone w częściach, każda dostawa stanowi odrębną umowę, a niewywiązanie 

się przez Profins z dostawy jakiejkolwiek pojedynczej części lub kilku części, zgodnie z niniejszymi 

Warunkami, nie uprawnia Nabywcy do odstąpienia od Umowy w odniesieniu do pozostałych części. 

          

  7.4.   Profins Sp. z o.o.  podejmie wszelkie zasadne wysiłki, aby zapewnić, że 
Towary są zapakowane do transportu w odpowiednim standardzie wymaganym dla zwyczajowego 

transportu na Adres Dostawy. Nie należy zwracać Towarów firmie Profins Sp. z o.o. bez uprzedniego 

uzgodnienia takiego zwrotu z Profins Sp. z o.o. na Piśmie. 

          

  7.5.   W przypadku niewywiązania się przez Profins Sp. z o.o. z dostawy Towarów 

(lub jakiejkolwiek ich części), zgodnie z postanowieniami Umowy, w okolicznościach, gdy Profins 

ponosi za to winę, Nabywca umożliwi Profins Sp. z o.o. naprawę takiego uchybienia, a w razie 

niewywiązania się z tej naprawy uchybienia, odpowiedzialność Profins ogranicza się do zwrócenia 

Nabywcy dodatkowych kosztów,  które poniósł nabywając podobne towary (po najlepszej cenie 

dostępnej na rynku) w celu zastąpienia ich towarami niedostarczonymi. Dla celów niniejszego 
postanowienia dodatkowe koszty są kosztami bezpośrednimi, które Nabywca poniósł, a których nie 

musiałby ponieść, jeśli nabycie Towarów nastąpiłoby zgodnie z Umową. W przypadku, gdy Nabywca 

nie odbierze dostawy Towarów lub nie zapewni Profins  Sp. z o.o. odpowiednich instrukcji w czasie 

wyznaczonym na dostawę, nie ograniczając jakiegokolwiek prawa lub środka naprawczego 

przysługującego Profins Sp. z o.o., Profins może przechować Towary do czasu rzeczywistej dostawy i 

obciążyć Nabywcę słusznymi kosztami (w tym ubezpieczeniem) przechowania lub może sprzedać 

Towary po najlepszej możliwej do uzyskania cenie oraz (po potrąceniu wszelkich zasadnych kosztów 

przechowania i sprzedaży) oraz zaliczyć Nabywcy nadwyżkę na poczet ceny zgodnej z Umową lub 

obciążyć Nabywcę wszelkie niedopłaty w odniesieniu do ceny zgodnej z Umową. 

          
          

8.   Warunki Eksportu i Restrykcje Eksportowe 

          

  8.1.   W przypadku, gdy Towary są dostarczane na eksport z Polski, postanowienia 

Artykułu 8.2. do 8.5. (z zastrzeżeniem wszelkich warunków szczególnych uzgodnionych na Piśmie 

pomiędzy Nabywcą a Profins Sp. z o.o.) będą miały zastosowanie niezależnie od jakichkolwiek innych 

postanowień niniejszych Warunków. 

          

  8.2.   Nabywca odpowiada za stosowanie się do wszelkich przepisów legislacyjnych 

bądź regulacji dotyczących importu Towarów do kraju przeznaczenia oraz za płatność wszelkich 
należności w tym zakresie. 

          

  8.3.   Towary będą dostarczone ex works, a Nabywca jest zobowiązany na swoje 

ryzyko i koszt uzyskać pozwolenie na wywóz lub inne urzędowe zezwolenie oraz, jeśli stosowne, 

wypełnić wszelkie formalności celne niezbędne do wywozu Towarów. 

          

  8.4.   Nabywca ponosi odpowiedzialność za zorganizowanie kontroli i inspekcji 

Towarów w lokalu Profins Sp. z o.o. przed wysyłką. Profins Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do wszelkich wad Towarów, które powinny były być widoczne 

przy sprawdzaniu Towarów przed wysyłką (bez względu na to, czy takie towary były poddane 
kontroli, czy też nie), a które zostały ujawnione po wysyłce lub w odniesieniu do wszelkich uszkodzeń 

w trakcie transportu. 

          



  8.5.   Płatność wszelkich kwot należnych firmie Profins Sp. z o.o. należy dokonać w 

drodze nieodwołalnej akredytywy otwartej przez Nabywcę na rzecz Profins oraz potwierdzonej przez 

bank w Polsce zaakceptowany przez Profins Sp. z o.o. lub, jeśli Profins Sp. z o.o. udzielił zgody na 

Piśmie, w dniu zaakceptowania zlecenia Nabywcy bądź wcześniej, na zrzeczenie się tego wymogu 

poprzez zaakceptowanie przez nabywcę i dostarczenie do Profins Sp. z o.o.  weksla wystawionego na 

Nabywcę płatnego w ciągu 60 dni od przedstawienia przez Profins Sp. z o.o.  zlecenia w takim 

oddziale banku rozliczeniowego w Polsce, jaki może być określony w wekslu. 

          

  8.6.   Nabywca nie może oferować Towarów do odsprzedaży w żadnym kraju, w 
którym obowiązują sankcje nałożone przez rząd Polski, embargo bądź restrykcje eksportowe, jak 

również Nabywca nie może sprzedać Towarów żadnej osobie, jeśli Nabywca wie lub ma powód, aby 

wierzyć, że ta osoba zamierza odsprzedać Towary w jakimkolwiek tego typu kraju. 

          

          

9.   Ryzyko i Własność 

          

  9.1.   Ryzyko uszkodzenia lub utraty Towarów przechodzi na Nabywcę: w 

przypadku dostarczenia Towarów na Adres Dostawy w Terminie Dostawy lub gdy Nabywca nie 

odbierze dostawy Towarów z własnej winy, w czasie, gdy Profins Sp. z o.o.  zaoferuje dostawę 
Towarów; lub w przypadku, gdy Towary mają być dostarczone ex works, w czasie, gdy Profins Sp. z 

o.o. powiadomi Nabywcę, że Towary są gotowe do odbioru. Niezależnie od dostawy i przejścia ryzyka 

Towarów lub od jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków, własność Towarów nie 

przechodzi na Nabywcę do czasu, aż Profins Sp. z o.o. otrzyma gotówkę lub środki, zapłatę całości 

Ceny oraz wszystkie inne towary uzgodnione i mające być sprzedane Nabywcy przez firmę Profins sp. 

z o.o. za które płatność jest w tym czasie wymagalna. 

          

  9.2.   Do czasu aż własność Towarów nie przejdzie na Nabywcę, Nabywca posiada 

Towary jako pośrednik i depozytariusz, któremu Profins Sp. z o.o powierzył Towary oraz przechowa je 

oddzielnie od swoich towarów oraz towarów stron trzecich, w odpowiednich warunkach, 
zabezpieczone i ubezpieczone oraz oznaczone jako własność Profins Sp. z o.o., jednak Nabywca może 

wykorzystywać Towary w normalnym toku swojej działalności. Do czasu aż własność Towarów 

przejdzie na Nabywcę Profins Sp. z o.o. może w dowolnym czasie wymagać, aby Nabywca dostarczył 

Towary do Profins Sp. z o.o., a jeśli Nabywca nie wykona tego niezwłocznie, Profins Sp. z o.o. ma 

prawo wkroczyć do jakichkolwiek pomieszczeń Nabywcy lub stron trzecich, gdzie przechowywane są 

Towary i je przejąć. W przypadku, gdy Nabywca sprzeda lub w inny sposób rozdysponuje Towarami 

przed datą przejścia własności Towarów na Nabywcę, Profins sp. z o.o. jest uprawniony do zysków od 

takiego zakupu czy takiej dyspozycji. Nabywca nie jest uprawniony do zastawu lub innego obciążenia, 

w drodze zabezpieczenia za jakiekolwiek zadłużenie, jakiejkolwiek części Towarów, które pozostają 

własnością Profins Sp. z o.o., jednak jeśli Nabywca dokona takiego zastawu lub obciążenia, wszystkie 
kwoty należne od Nabywcy firmie Profins Sp. z o.o.  zgodnie z Umową (nie ograniczając żadnego 

innego prawa ani środka naprawczego Profins Sp. z o.o.) stają się natychmiast należne i płatne. 

          

          

10.   Gwarancje i Odpowiedzialność 

          

  10.1.   Z zastrzeżeniem poniższych warunków Profins Sp. z o.o.  gwarantuje, że 

Towary będą zgodne ze Specyfikacją we wszystkich istotnych kwestiach oraz będą wolne od wad 

materiału i wykonania oraz że Usługi będą świadczone z właściwą starannością i umiejętnością. 

          
  10.2.   Profins Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Gwarancji w 

odniesieniu do wad Towarów, które powstały w wyniku: 

          



    10.2.1   jakiegokolwiek wymogu Nabywcy, łącznie ze Specyfikacją 

dostarczoną przez Nabywcę, normalnego użytkowania, zaniedbania, nietypowych warunków pracy, 

niestosowania się do instrukcji firmy Profins w odniesieniu do montowania lub używania Towarów 

lub z innego powodu, bądź modyfikacji lub naprawy Towarów bez zgody firmy Profins Sp. z o.o.; 

          

    10.2.2   niezdatności Materiału Nabywcy dostarczonego przez Profins Sp. z 

o.o.  lub jakichkolwiek jego wad, bądź Materiału Nabywcy wykorzystanego do Towarów, co do 

których Profins Sp. z o.o. ma świadczyć Usługi (w zależności od przypadku); 

          
    10.2.3.   niezdatność lub wada bądź wada w procesie obróbki lub produkcji 

jakichkolwiek surowców dostarczanych przez stronę trzecią firmie Profins Sp. z o.o., a która nie jest 

składnikiem Towarów, jednak w takiej sytuacji Profins Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby nadać 

Nabywcy korzyści z tytułu wszelkich gwarancji lub roszczeń regresowych, które może mieć  

Profins Sp. z o.o. przeciwko takiej stronie trzeciej w odniesieniu do tego typu wad; 

          

    10.2.4.   niezdatność lub jakiekolwiek wady w towarach lub materiałach 

zakupionych przez Profins Sp. z o.o.  od strony trzeciej, a następnie dostarczonych Nabywcy zgodnie z 

warunkami Umowy, pod warunkiem, że Profins Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby nadać 

Nabywcy korzyści z wszelkich gwarancji lub roszczeń regresowych, jakie Profins Sp. z o.o. może mieć 
przeciwko takim stronom trzecim w odniesieniu do tego typu wad.  

          

  10.3.   Profins Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu Gwarancji, jeśli 

całkowita Cena nie została zapłacona przed datą(-ami) wymagalności zgodnie z Umową.  

          

  10.4.   O ile nie jest to wyraźnie określone w niniejszych Warunkach oraz za 

wyjątkiem przypadku sprzedaży Towarów osobie w charakterze klienta (w rozumieniu Ustawy o 

przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 2007 r.) wszelkie gwarancje, zapisy lub inne 

warunki dorozumiane w oparciu o ustawę lub prawo zwyczajowe, bez względu na przydatność do 

określonego celu, zadowalającą jakość czy z innych względów, są wyłączone w pełnym zakresie 
dozwolonym przez prawo.  

          

  10.5.   Z zastrzeżeniem Artykułu 8.4. reklamację Nabywcy opartą na jakiejkolwiek 

wadzie w jakości lub stanie Towarów lub niezgodność Towarów z jakąkolwiek Specyfikacją (bez 

względu na to, czy Nabywca odrzucił dostawę, czy nie) należy zgłosić do Profins Sp. z o.o.  w ciągu 7 

dni od Daty Dostawy lub (gdy wada lub niezgodność nie była widoczna w czasie właściwej kontroli) w 

ciągu rozsądnego czasu po ujawnieniu wady lub niezgodności. Jeśli dostawa nie została odrzucona, a 

Nabywca nie powiadomił odpowiednio Profins Sp. z o.o., Nabywca nie może odmówić przyjęcia 

Towarów, a Profins nie ponosi żadnej odpowiedzialności za taką wadę lub niezgodność, a Nabywca 

jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jak gdyby Towary zostały dostarczone zgodnie z Umową. 
          

  10.6.   W zakresie dozwolonym przez prawo Profins Sp. z o.o. nie ponosi 

odpowiedzialności wobec Nabywcy za jakiekolwiek oświadczenia (o ile nie są fałszywe) na podstawie 

Umowy (w tym na podstawie wyraźnych postanowień Umowy), w przypadku deliktu lub w inny 

sposób, za utratę zysku lub za jakąkolwiek stratę pośrednią, szczególną lub następczą bądź szkodę, 

koszty, wydatki lub inne roszczenia o odszkodowanie, które wynikają z dostarczenia Towarów i Usług 

lub są z nimi związane (w tym opóźnienia w dostawie lub jakiekolwiek niedostarczenie Towarów i/lub 

Usług zgodnie z Umową lub w ogóle) bądź ich wykorzystanie lub odsprzedanie przez Nabywcę, a cała 

odpowiedzialność Profins na podstawie Umowy lub z nią związana nie może przekroczyć wartości 

Ceny. 
          

          

11.   Rozwiązanie Umowy 



          

  11.1.   Profins Sp. z o.o. może w dowolnym czasie, w drodze Pisemnego 

powiadomienia Nabywcy, rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub wstrzymać wszelkie 

dalsze dostawy do Nabywcy w przypadku, gdy: 

          

    11.1.1.   Nabywca zaprzestanie prowadzenia działalności lub gdy 

 Profins Sp. z o.o. będzie miał uzasadnione powody do twierdzenia, że Nabywca zaprzestał 

prowadzenia działalności lub ma taki zamiar; bądź 

          
    11.1.2.   nastąpi istotna zmiana w zarządzaniu lub własności bądź kontroli nad 

przedsiębiorstwem Nabywcy, chyba że taka zmiana kontroli została uprzednio zaakceptowana przez 

Profins Sp. z o.o. na Piśmie; bądź 

          

    11.1.3.   Nabywca sprzeda lub w inny sposób rozporządzi całym swoim 

mieniem lub znaczną jego częścią, chyba że taka sprzedaż lub przedmiotowe rozporządzenie zostały 

zaakceptowane przez Profins Sp. z o.o.  na Piśmie; bądź 

          

    11.1.4.   Nabywca nie dokona żadnej płatności Ceny we właściwym terminie. 

Ponadto w takim przypadku Profins Sp. z o.o. może przeznaczyć wszelką płatność dokonaną przez 
Nabywcę na poczet takich Towarów (lub towarów dostarczonych zgodnie z jakąkolwiek inną umową 

między Nabywcą a Profins Sp. z o.o.), jak Profins Sp. z o.o. uzna za stosowne (niezależnie od 

jakiegokolwiek rzekomego przeznaczenia płatności dokonanego przez Nabywcę); bądź 

          

    11.1.5.   Nabywca istotnie naruszy swoje zobowiązania wynikające z niniejszej 

Umowy. W przypadku, gdy istotne naruszenie można naprawić, Umowa może być rozwiązana 

wyłącznie w przypadku, gdy Nabywca nie naprawił naruszenia w ciągu 7 dni od otrzymania od Profins 

wezwania na Piśmie do jego naprawienia. Niezależnie od powyższego, Profins może niezwłocznie 

rozwiązać niniejszą Umowę w przypadku istotnego naruszenia, które można naprawić, w przypadku, 

gdy naruszenie jest uporczywe. Naruszenie warunków niniejszej Umowy jest uporczywe, gdy 
Nabywca istotnie naruszył to samo postanowienie Umowy więcej niż jeden raz (bez względu na to, 

czy poprzednie naruszenie zostało naprawione na czas, czy nie). 

          

    11.1.6.   Nabywca jest przedmiotem dobrowolnego uzgodnienia lub 

moratorium, składa propozycję jakiegokolwiek innego składu, układu, lub uzgodnienia ze swoimi 

wierzycielami lub na ich rzecz, nie jest w stanie spłacić swoich długów, jest przedmiotem wniosku o 

likwidację, ma wyznaczonego syndyka lub zarządcę lub jest w trudnej sytuacji bądź prowadzona jest 

egzekucja w celu zajęcia jakiegokolwiek mienia w związku z prowadzeniem przez Nabywcę 

działalności bądź wszelkich podobnych zdarzeń, które zaistnieją zgodnie z przepisami prawa 

jakiejkolwiek innej jurysdykcji, której podlega Nabywca. 
          

  11.2.   Każde rozwiązanie Umowy zgodnie z niniejszym Artykułem 11 nie ogranicza 

żadnych innych praw lub środków naprawczych, do których może być uprawniona strona zgodnie z 

niniejszą Umową lub prawem, jak również nie będzie miała wpływu na żadne prawa lub 

zobowiązania nabyte przez którąkolwiek ze stron. 

          

          

12.   Własność Intelektualna i Informacje Poufne 

          

  12.1.   Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Umowie Nabywca nie 
posiada żadnych praw w odniesieniu do jakichkolwiek praw własności intelektualnej ani wartości 

firmy Profins Sp. z o.o.  

          



  12.2.   W przypadku, gdy Nabywca dostarcza Materiał Nabywcy lub zapewnia 

jakąkolwiek Specyfikację, Nabywca potwierdza, że ich wykorzystanie przez firmę Profins Sp. z o.o.  dla 

celów wykonania Umowy nie spowoduje naruszenia przez Profins Sp. z o.o. żadnych praw własności 

intelektualnej stron trzecich, a Nabywca zobowiązuje się, na żądanie Profins Sp. z o.o., do 

zabezpieczenia Profins Sp. z o.o.  od odpowiedzialności za straty, działania, roszczenia, postępowania, 

wyroki, odszkodowania, rekompensaty, obowiązki, szkody, wydatki i koszty (w tym koszty obrony w 

jakichkolwiek postępowaniach sądowych) poniesionych przez Profins Sp. z o.o. w wyniku takich 

naruszeń lub rzekomych naruszeń. 

          
  12.3.   W przypadku, gdy Profins Sp. z o.o. udostępnia Nabywcy jakiekolwiek 

Informacje Poufne, Nabywca zapewni, aby takie Informacje Poufne były utrzymane w tajemnicy, a 

Nabywca nie wykorzysta ich ani nie udostępni ich w innym celu niż do wykonania Umowy bez 

uprzedniej pisemnej zgodny ze strony Profins Sp. z o.o.  Na żądanie Profins Sp z o.o.  Nabywca zwróci 

do Profins lub, jeśli Profins Sp. z o.o.  zażąda, zniszczy lub trwale usunie z mediów elektronicznych lub 

nośników, wszelkie Informacje Poufne oraz wszelkie ich kopie sporządzone przez Nabywcę. 

          

  12.4.   Przepisy niniejszego Artykułu 12 mają zastosowanie w czasie trwania Umowy 

i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu niezależnie od przyczyny. 

          
          

13   Warunki Ogólne 

          

  13.1   W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane przez 

sąd lub inny właściwy organ za nieważne lub niewykonalne, w całości lub w części, pozostałe 

postanowienia Umowy i pozostała część przedmiotowego postanowienia pozostają w mocy. 

          

  13.2   Wszelkie powiadomienia wynikające z niniejszych Warunków będą 

wystosowane na Piśmie. 

          
  13.3   Umowa jest zawarta wyłącznie z Nabywcą i Nabywca nie może scedować, 

przenieść lub przekazać na podwykonawcę żadnych praw lub obowiązków z niej wynikających bez 

uprzedniej zgody Profins Sp. z o.o.  wyrażonej na Piśmie. 

          

  13.4.   Profins Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności wobec Nabywcy ani nie 

będzie uznany za naruszającego warunki Umowy z powodu jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu lub 

niewykonania jakichkolwiek zobowiązań Profins Sp. z o.o. w odniesieniu do Towarów, jeśli takie 

opóźnienie lub niewykonanie było spowodowane przyczyną poza kontrolą Profins w tym m.in. 

strajkami, trudnościami w pozyskaniu surowców, siły roboczej, paliwa, części lub maszyn oraz awarią 

zasilania lub sprzętu. 
          

  13.5.   Umowa podlega prawu polskiemu, a Nabywca wyraża zgodę na poddanie się 

niewyłącznej jurysdykcji polskich sądów. 

        

       


