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Zasady realizacji zamówie ń – sprzeda ży części obowi ązujące w firmie  
RAPIDO Jakub Sygulski  

 
 

§ 1 Pojęcia ogólne 
 

1. Zasady realizacji zamówień – sprzedaży części określają tryb postępowania dotyczący sprzedaży i 
gwarancji (zwane dalej „Zasadami”). 

2. Ilekroć w „Zasadach” zawarte są terminy i określenia należy przez to rozumieć: 
 

2.1. Sprzedawca – firma RAPIDO Jakub Sygulski. 
2.2. Kupujący – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba  prawna wskazana 

jako kupujący w zamówieniu. 
2.3. Strony – Sprzedawca lub Kupujący. 
2.4. Towar – towar lub usługa będąca przedmiotem sprzedaży. 
2.5. Zapytanie Ofertowe – zapytanie (pisemne) Kupującego skierowane od sprzedawcy w celu 

otrzymania oferty Sprzedawcy. 
2.6. Oferta – oświadczenie (pisemne) Sprzedawcy przekazane Kupującemu w odpowiedzi na 

Zapytanie Ofertowe.  
Oświadczenie to stanowi ofertę zgodnie z art.661§1 Kodeksu Cywilnego. 

2.7. Cena – cena w rozumieniu w art.3 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 05.07.2001r. o cenach (Dz.U. Nr 97). 
2.8. Cena Netto Oferty – cena, o której mowa w punkcie 2.7., pomniejszona o podatek od towarów i 

usług (VAT). 
2.9. Dostawa – nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy 

sprzedaży oraz dostawy; 
2.10. Zamówienie – oświadczenie (pisemne) Kupującego o przyjęciu oferty; 
2.11. Potwierdzenie Zamówienia – oświadczenie (pisemne) Sprzedawcy potwierdzające zawarcie 

umowy; 
2.12. Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawarta między Sprzedawcą a Kupującym na podstawie 

Zamówienia (zgodne z „Zasadami”). Dwustronnie zobowiązująca. 
2.13. Podwykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, realizująca na zlecenie sprzedającego część Zamówienia; 
2.14. Strona Internetowa Sprzedającego – ogólnie dostępna strona internetowa Sprzedającego. 

 
 

 
§ 2 Umowa 

 
1. Do umów stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.2012 r. – Kodeks Cywilny; (Dz.U. Nr 16). 
2. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia w formie pisemnej (e-mail, 

zamówienie internetowe, fax). Kupujący składając zamówienie akceptuje: „Zasady”, cenę, termin 
dostawy oraz dodatkowe koszty, które będzie musiał ponieść, aby zamówienie zostało zrealizowane. 

3. Umowa zmieniona na wniosek kupującego może skutkować zmianami w realizacji zamówienia. Może to 
dotyczyć zmiany ceny jak i daty dostarczenia Towaru. 
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4. Zamówienia złożone niezgodnie z „Zasadami” lub Ofertą muszą mieć pisemną zgodę Sprzedawcy i 

stanowią ofertę w rozumieniu art. 661§1 Kodeksy Cywilnego.  
W takim przypadku umowa zostanie zawarta po otrzymaniu przez Kupującego Potwierdzenia 
Zamówienia. 

 
 

§ 3 Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy.  
Ceny towary płatno ści 

 
1. Sprzedawca może zażądać od Kupującego zabezpieczenia płatności. Zabezpieczenie może być 

wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
• pieniądze (przedpłaty); 
• gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych nieodwołalnych i bezwarunkowych z 

klauzulą „na pierwsze żadanie”. 
2. Kupujący kupuje Towary po cenach obowiązujących w momencie składania Zamówienia. 
3. Kupujący dokonuje zapłaty ceny oraz dodatkowych opłat w terminie ujętym na fakturze sprzedaży. 
4. Sprzedawca wystawia faktury bez podpisu Kupującego. 
5. Ceny ujęte w Ofercie są cenami netto – patrz § 2 pkt. 2.8. – nie zawierają kosztów opakowania i 

przesyłki. 
6. Kupujący płatności dokonuje gotówką w przypadkach czterech pierwszych zakupów oraz gdy zalega z 

płatnościami, a Sprzedawca akceptuje transakcję.  
Gdy kwota płatności przekracza 2000PLN Kupujący dokonuje przedpłaty. 
Sprzedawca przekazuje Towar Kupującemu po przedłużeniu dowodu wpłaty (w wymaganej wysokości) 
na konto. 

7. Za czas zapłaty uważa się moment uznania całej kwoty należności na rachunku bankowym 
Sprzedawcy. 

8. Sprzedający nalicza odsetki w wysokości ustawowej, gdy Kupujący dokona z opóźnieniem zapłaty za 
Towar. 
W sytuacji, gdy Kupujący nie zapłaci za Towar Sprzedający może zażądać jego zwrotu. 

9. W przypadku, gdy Kupujący zwleka z zapłatą za Towar wszystkie należności Kupującego na rzecz 
Sprzedawcy (również z pozostałych Umów) stają się natychmiast wymagalne. 
Sprzedawca według swojego uznania może: 

• żądać naprawienia szkody; 
• odstąpić od wszystkich Umów zawartych z Kupującym; 
• nie wydać Towaru Kupującemu (z innej Umowy). 

 
 

 
§ 4 Odst ąpienie od umowy 

 
1. W razie nie dopełnienia przez Kupującego obowiązków wynikających z „Zasad” oraz Umowy, 

Sprzedawca może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
2. Sprzedawca nie naprawia szkody Kupującemu, gdy Umowa zostanie rozwiązania z przyczyn ujętych jak 

wyżej, tj. §4 pkt.1. 
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3. Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia składając pisemne 

oświadczenie. Kupujący zobowiązany jest wtedy do zapłacenia należności z tytułu części Umowy już 
zrealizowanej oraz Umowy będącej w trakcie wykonywania. Sprzedawca może żądać naprawienia 
szkody powstałej w wyniku odstąpienia od Umowy przez Kupującego. 

4. Przez Umowę będącą w trakcie wykonywania należy rozumieć Towary już dostarczane Kupującemu 
oraz Towary, których dostarczenia nie można było anulować ze względu na dostawców i 
podwykonawców Sprzedawcy. 

5. Zrealizowana część Umowy będzie zafakturowana w kwocie określonej przez Sprzedawcę zgodnie z 
poniesionymi kosztami związanymi z Zamówieniem. 

 
 

§ 5 Warunki dostawy 
 

1. Magazyn w siedzibie firmy RAPIDO Jakub Sygulski jest miejscem wydania Towaru. Strony mogą 
dokonać innych ustaleń. 

2. Kupujący może dostarczać Towar w dostawach częściowych. 
3. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu Towaru Strony ustalą termin dostawy. 
4. Kupujący nie może odmówić przyjęcia opóźnionej dostawy Towarów ani odstąpić od Umowy. 

W przypadku opóźnienia zamówionego przez Sprzedawcę w dostarczeniu Towarów przekraczającego 1 
miesiąc Kupujący może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy, późniejszy termin nie krótszy niż 1 tydzień 
na realizację dostawy. Po upływie tego terminu Kupujący może w terminie 1 tygodnia odstąpić od 
Umowy (na piśmie). 

 
§6 Własno ść, odpowiedzialno ść oraz  

wył ączenie odpowiedzialno ści Sprzedawcy 
 

1. Do chwili zapłaty całej należności w terminie ujętym na fakturze sprzedaży Sprzedawca zastrzega sobie 
prawo własności Towaru. 

2. Po odebraniu Towaru odpowiedzialnym za uszkodzenie, zniszczenie lub utratą Towaru jest Kupujący. 
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny za stratę poniesioną przez Kupującego z winy umyślnej lub rażącego 

niedbalstwa Sprzedawcy. 
4. Kupujący zobowiązany jest upewnić się odnośnie możliwości używania Towarów w określonych celach. 
5. Za Towary odsprzedane przez Kupującego osobom trzecim (wraz z zapewnieniem o ich przydatności do 

określonych celów) odpowiedzialność ponosi Kupujący w sytuacji, gdy nie otrzymał takiego zapewnienia 
od Sprzedawcy. Kupujący zapłaci Sprzedawcy odszkodowanie w przypadku poniesienia z tego tytułu 
roszczeń ze strony osób trzecich przeciwko Sprzedawcy. 

6. Sprzedawca zwolniony jest z zobowiązań, w tym, w zakresie dotrzymania terminu, w przypadku 
zaistnienia okoliczności wpływających na ich realizację, których nie można przewidzieć i których 
skutkom nie można zapobiec, zwanych dalej „siłą wyższą”. 

7. Jako siła wyższa traktowane są między innymi: 
• klęski żywiołowe, katastrofalne wydarzenia, zakłócenia w transporcie; 
• inne potrzebne zdarzenia; 
• zamieszki, rozruchy, strajki lub inne formy protestu społecznego; 
• brak dostaw lub opóźnienia w dostawach: do materiałów produktów i usług, koniecznych do 

realizacji Zamówienia; 
• inne okoliczności, w wyniku których realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę jest 

niemożliwa lub niewspółmiernie kosztowna w stosunku do niedostarczonego Towaru. 
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§ 7 Transport, opakowanie 

 
1. Kupujący pokrywa koszty transportu, należne opłaty, podatki, cła oraz wszelkie koszty z tym związane. 
2. Kupujący interweniuje w firmie transportującej w sposób adekwatny do sytuacji, gdy zagrożony jest 

termin dostawy lub nieprawidłowości w transporcie zagrażają Towarowi.  
Dotyczy to również sytuacji, gdy transport odbywa się franco, tj.: gdy Sprzedający pokrywa koszty 
transportu Towaru do miejsca dostarczenia. 

3. Sprzedawca przygotowuje opakowanie. Opakowanie stanowi zewnętrzną warstwę Towaru i ma chronić 
go, ułatwić przemieszczanie i magazynowanie. 

 
 
 

§ 8 Gwarancja i R ękojmia 
 

1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji i zobowiązuje się względem Kupującego do usunięcia wad 
fizycznych Towaru lub do dostarczenia Towaru wolnego od wad, jeśli wtedy te zostaną zgłoszone 
pisemnie w ciągu trzech dni od ich ujawnienia, nie później jednak niż w terminie jednego roku od daty 
przekazania Towaru Kupującemu. W zgłoszeniu należy opisać ujawnione wady oraz podać numer i datę 
wystawienia faktury zakupy Towaru. 

2. Sprzedawca odpowiada tylko za wady, które powstały w wyniku prawidłowego, zgodnego z 
przeznaczeniem korzystania z Towaru. Za prawidłowe korzystanie z Towaru uważa się korzystanie 
zgodnie z Zasadami i warunkami określonymi przez Sprzedawcę. 

 
3. Gwarancja nie obejmuje: 

• uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwego obchodzenia się z Towarem; 
• uszkodzeń, które wystąpiły w wyniku normalnego zużycia Towaru; 
• szkód powstałych na skutek nieprawidłowego zainstalowania, montażu lub naprawy poza 

punktami serwisowymi wyznaczonymi przez Sprzedawcę (bez jego pisemnej zgody); 
• uszkodzeń powstałych na skutek zdarzeń zewnętrznych niezależnych od Sprzedawcy w tym 

szkód powypadkowych lub następstw będących ich skutkiem; 
• szkód będących wynikiem utraty możliwości posługiwania się Towarem, w tym kosztów 

hoteli, przejazdów, telefonów, holowania lub wynajęcia pojazdów zastępczych, itp. 
 

4. Gwarancja nie obejmuje Towaru, który został wytworzony według specyfikacji lub materiałów 
dostarczonych przez Kupującego. 

5. Gwarancja nie obejmuje Towaru, gdy Kupujący nie dokonał zapłaty w terminie płatności. 
6. Sprzedawca zobowiązany jest usunąć w ramach Gwarancji wady Towaru lub części Towaru, które uzna 

za wadliwe, a roszczenie za zasadne. 
7. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić zapłaconą cenę za wadliwy Towar lub część Towaru, gdy 

niemożliwe okaże się usunięcie lub zastąpienie uszkodzonych części. 
Kupujący nie otrzyma w takim przypadku zwrotu kosztów napraw lub wymiany. 

8. Koszty transportu (dostarczonego) Towaru niezgodnego z Umową, koszty transportu Towaru 
wadliwego, zwracanego do Sprzedawcy, koszty transportu Towaru ponownie dostarczonego zamiast 
niego ponosi Sprzedawca. 
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9. Kupujący zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy w terminie 8 dni od odebrania 

Towaru  przypadku wad oczywistych. 
10. Sprzedawca nie odpowiada za wady Towaru z tytułu rękojmi.Odpowiedzialność ta z tego tytułu zostaje 

wyłączona. 
 

§ 9 Reklamacje 
 

1. Kupujący może dokonać zwrotu Towaru dostarczonego przez Sprzedawcę oraz będącego jego 
własnością za wyjątkiem sytuacji objętych Gwarancją. 
Sprzedawca może udzielić pisemnej zgody, jeśli Towar nie był używany i jest oryginalnie zapakowany, a 
zwrot nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty dostarczenia. 

2. Pomimo wyrażenie zgody przez Sprzedawcę na zwrot Towaru nie poniesie on z tego tytułu żadnych 
kosztów. 

3. Sprzedawca dokona kontroli odebranego Towaru i zdecyduje czy: 
• odmówić przyjęcia Towaru; 
• wymienić Towar zwrócony na inny; 
• zwrócić Kupującemu wartość zwróconego Towaru. 

 
 

§ 10 Tajemnica handlowa. Spory. 
 

1. Informacje dotyczące działalności Sprzedawcy, które posiadają wartość gospodarczą, a nie są 
publicznie znane mają charakter poufny i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ustawa z dnia 
16.04.1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr.153, poz.1503 z 
późniejszymi zmianami). 

2. Spory pomiędzy Kupującym a Sprzedającym związane ze sprzedażą Towaru na podstawie tych Zasad i 
Umów rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy. 

3. Sprzedaż i dostawy Towarów na podstawie Zasad podlegają przepisom polskiego prawa. 
 

 
§ 11 Wypowiedzenie i zmiana Zasad realizacja zamówi eń  

 
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian w każdym § i punkcie powyższych „Zasad realizacji 

zamówień – sprzedaży części obowiązujące w firmie RAPIDO Jakub Sygulski”. Zmienione Zasady 
stosuje się do wszystkich zamówień wydanych po dacie modyfikacji, zamówień uzupełniających lub 
dotyczących wcześniejszych operacji. 

 
 

  
Obowi ązująca wersja „Zasad realizacji zamówie ń – sprzeda ży części obowi ązujące 

w firmie RAPIDO Jakub Sygulski” jest dost ępna na stronie internetowej: 
www.railparts.pl  


