
Ogólne warunki dostawy i sprzedaży 
 
 
1. Zastosowanie 
 
1.1. Milar Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. 
Poniższe Warunki stosuje się do kontraktów z Nabywcą na dostawę i sprzedaż towarów, 
bez względu na sposób ich zawarcia (zamówienie oraz potwierdzenie zamówienia, 
zamówienie  wraz z realizacją, umowa pisemna). 
 
1.2. Zamówienie może być złożone:  pisemnie, faksem, za pośrednictwem poczty 
internetowej (po podpisaniu umowy). Wskazane jest by przy składaniu pierwszego 
zamówienia Nabywca przedstawił kserokopię dokumentu potwierdzającego jego 
uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
1.3. Złożenie zamówienia przez Nabywcę i odbiór towaru są równoznaczne  
z akceptacją poniższych Warunków. 
 
1.4. Jakiekolwiek  odstępstwa od Warunków powinny być wyraźnie uzgodnione i 
potwierdzone na piśmie przez firmę Milar Sp. z o.o.. 
 
1.5. Nieważność lub nieegzekwowalność z jakiejkolwiek przyczyny jakiejkolwiek części 
nin. Warunków nie narusza ani nie wpływa na ważność lub egzekwowalność 
pozostałych części. 
 
 
2. Oferty, zamówienia i umowy 
 
2.1. Żadne katalogi, broszury, cenniki i zawiadomienia nie mogą być traktowane jako 
oferty i są przez Milar Sp. z o.o. dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych, chyba 
że inaczej wyraźnie uzgodniono na piśmie. 
 
2.2. Zamówienia są realizowane w zależności od dostępności towaru w momencie 
złożenia przez Nabywcę zamówienia i wiążą strony dopiero z chwilą jego potwierdzenia, 
chyba że przedmiot zamówienia zostanie niezwłocznie dostarczony. 
 
2.3 Składane oferty są ważne 30 dni od daty wystawienia, chyba, że w ofercie ustalono 
inaczej lub złożona została nowa oferta. 
 
3. Ceny i płatności 
 
3.1. Ceny są podawane bez podatku VAT i na warunkach EXW (INCOTERMS 2010), 
chyba że inaczej ustalono na piśmie. 
 
3.2. W przypadku dostarczenia towarów do Nabywcy przez Milar Sp. z o.o. Nabywca 
zostanie dodatkowo obciążony kosztami przesłania towarów (opłatami transportowymi, 
spedycyjnymi itp.) 
 
3.3. Płatności dokonuje się w walucie umieszczonej na fakturze przelewem na jedno z 
kont bankowych podanych na fakturze, chyba że inaczej uzgodniono na piśmie. Jeżeli 
podstawą ustalenia ceny sprzedaży jest cena wyrażona w walucie obcej, kursem 
przeliczania tej waluty jest kurs sprzedaży w Raiffeisen Polbank S. A. obowiązujący w 
dniu wystawienia faktury.  
 
3.4. Jeżeli Nabywcy przyznany został wcześniej kredyt kupiecki, zaś wartość zakupu 
spowodowałaby, iż kwota kredytu uległaby przekroczeniu, warunkiem zrealizowania 
dostawy jest wcześniejsze wpłacenie przez Nabywcę co najmniej kwoty przekraczającej 
przydzielony mu limit 
 
3.5. Płatność staje się wymagalna nie później niż do wskazanego na fakturze terminu 
zapłaty. Milar ma jednak prawo żądać przedpłaty na towar, w całości lub częściowo, dla 
zabezpieczenia swojej dostawy. Wstrzymanie jakiejkolwiek płatności przez Nabywcę ze 
względu na reklamacje jest niedopuszczalne, chyba że reklamacja została wcześniej 
uznana przez Milar, który określił wysokość zatrzymanej kwoty. 
 
3.6. Każda spóźniona zapłata powoduje automatycznie konieczność zapłaty odsetek 
ustawowych, bez wcześniejszych pisemnych zawiadomień ani żądań. W przypadku 
opóźnienia zapłaty przekraczającego jeden miesiąc Milar Sp. z o.o. przysługuje prawo 
obciążenia nabywcy odsetkami w wysokości podwójnych odsetek ustawowych za cały 
okres opóźnienia, nie większej jednak niż odsetki maksymalne. 
 
3.7. Milar zastrzega sobie możliwość korekty faktury, w przypadku, gdy między datą 
wystawienia faktury a wpływem płatności, kurs EURO ulegnie zmianie o więcej niż 5%. 
 
4. Dostawa 
 
4.1. Za datę  dostawy  uznaje się  moment,  w  którym  zapakowany  towar w siedzibie 
Milar Sp. z o.o. zostaje dostarczony Nabywcy lub przekazany przewoźnikowi, bez 
względu na to kto organizuje transport towaru. 
 
4.2. Jeżeli odbioru towaru z siedziby Milar Sp. z o.o. dokonuje osoba wysłana przez 
Nabywcę, winna ona posiadać pisemne upoważnienie do odbioru towaru i faktury, chyba 
że odbioru dokonuje właściciel firmy lub osoba wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego, jako upoważniona do reprezentowania Nabywcy. 
 
4.3 Milar ma prawo realizować dostawy w częściach. Każda z częściowych dostaw, w 
świetle Warunków, traktowana będzie jako niezależna dostawa. 
 
 
5. Transfer ryzyka i tytułu własności. 
 
5.1. Korzyści i ciężary związane ze sprzedawanym towarem oraz niebezpieczeństwo  
przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Nabywcę w momencie 
rozpoczęcia dostawy, wg definicji zawartej w punkcie 4.1. 
 
5.2. Wszystkie towary sprzedane przez Milar Sp. z o.o. pozostają jego własnością do 
momentu otrzymania od Nabywcy pełnej zapłaty, do której jest uprawniony na podstawie 
kontraktu, lub do momentu przetworzenia towaru w sposób niepozwalający na jego 
oddzielenie. 
 
5.3. Do czasu, kiedy własność towaru przejdzie na Nabywcę, Nabywca dopilnuje aby 
towary : 

a. były przechowywane w warunkach niezbędnych do zachowania ich właściwości i 
zabezpieczone przed kradzieżą lub zniszczeniem, 
b. były magazynowane oddzielnie i tak oznaczone, żeby można je było łatwo 
zidentyfikować jako własność Milar Sp. z o.o., 
c. nie podlegały żadnym roszczeniom, zastawom ani prawu  zajęcia,  
d. były ubezpieczone na swoją pełną wartość (wartość odtworzenia) od wszelkiego 
możliwego ryzyka. 
 
6. Gwarancje 
 
6.1. Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż Milar Sp. z o.o. występuje  jako 
dystrybutor towarów i że wyłącznie producent gwarantuje Nabywcy, iż dostarczony 
towar spełnia kryteria określone w jego specyfikacjach. Wszelkie inne warunki i 
gwarancje dotyczące jakości albo przydatności do danego celu towarów są  
nieakceptowane. W przypadku reklamacji towarów rola Milar Sp. z o.o. sprowadza 
się jedynie do przekazywania tej  reklamacji producentowi. Odpowiedzialność z 
tytułu sprzedaży towarów, w tym gwarancji i rękojmi, ograniczona jest wyłącznie do 
wymiany towaru na wolny od wad lub do zwrotu uiszczonej ceny i nie obejmuje 
innych strat, a także utraconych korzyści. 
 
6.2. Nabywca sprawdzi towary natychmiast w trakcie dostawy i będzie uprawniony 
do zareklamowania  braku ilościowego towaru albo jego wad, które mogą zostać 
wykryte przy takiej inspekcji, pod warunkiem że : 
a. Nabywca zaznaczy spostrzeżony defekt na dokumentach przewoźnika, a ponadto 
b. przekaże Spółce Milar pisemną informację o tym zdarzeniu nie później niż w ciągu 
dwóch  dni roboczych od daty dostawy. 
 
6.3. Nabywca będzie miał prawo do zareklamowania wewnętrznych (ukrytych)  wad 
otrzymanych towarów, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki: 
a. Nabywca poinformuje o tym pisemnie w ciągu dwóch dni roboczych od wykrycia 
wad, 
b. zdarzenie takie będzie miało miejsce w czasie trwania okresu ważności produktu 
zgodnie z kartą materiału, 
c. zdarzy się to nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania dostawy (okres 
gwarancyjny). 
 
6.4. Jeśli Nabywca reklamuje braki lub wady  towaru, nie może go nadal używać. 
Towar taki należy zachować do inspekcji ze strony Milar Sp. z o.o. Nabywca nie jest 
uprawniony do zwrotu zareklamowanych towarów firmie Milar Sp. z o.o. lub 
producentowi bez  pisemnej zgody. 
 
6.5. Wszelkie reklamacje ze strony Nabywcy zostaną odrzucone jeśli : 
a. dostarczone towary były magazynowane lub używane niewłaściwie. 
b. Nabywca nie poinformuje Milar Sp. z o.o. o zaistniałej szkodzie (domniemanej 
wadzie)  w terminie określonym w p.6.2. i 6.3. lub nie dopuści do sprawdzenia 
towaru. 
c. Nabywca nie zastosuje się, lub zrobi to niewłaściwie, lub z opóźnieniem, do 
swoich zobowiązań wobec Milar Sp. z o.o. wymienionych w kontrakcie. 
 
6.6. Wszelkie rekomendacje i porady dawane Nabywcy przez Milar Sp. z o.o. 
czynione są w dobrej wierze ale nie wiążą się z przyjmowaniem jakichkolwiek 
zobowiązań przez Milar Sp. z o.o. Dlatego Nabywca powinien przed użyciem towaru 
wykonać testy, aby potwierdzić przydatność danego produktu dla zamierzonego 
zastosowania. 
 
6.7 Nabywca będzie obchodził się z towarem zgodnie z zaleceniami podanymi w 
instrukcjach bezpieczeństwa dostarczonych przez Milar Sp. z o.o. lub producenta. 
Jeśli Nabywca nie jest jeszcze w posiadaniu takich materiałów albo życzy sobie 
jakiejkolwiek informacji lub porady w związku z bezpiecznym użytkowaniem 
produktów, powinien się natychmiast skontaktować z Milar Sp. z o.o. Zarówno 
przechowywanie towaru, jak i jego używanie, powinno odbywać się z 
uwzględnieniem zaleceń zawartych w karcie produktu; naruszenie tych zasad przez 
Nabywcę zwalnia Milar Sp z .o.o od odpowiedzialności za jakość towaru. 
 
7. Siła wyższa 
 
Milar Sp. z o.o. nie odpowiada za żadne opóźnienie dostawy lub niemożliwość jej 
wykonania wynikłe (bezpośrednio lub pośrednio) z przyczyn  leżących po stronie 
producenta, w szczególności takich jak: klęski żywiołowe, wojny, terroryzm, wypadki, 
eksplozje, awarie jądrowe, awarie maszyn i urządzeń, sabotaż, strajki lub inne 
zakłócenia w dostępności siły roboczej (niezależnie  od zasadności żądań) akty 
urzędowe lub  zaniechania władz państwowych, przeciążenie portów, braki w 
dostawach, urządzeniach, paliwie lub zasilaniu, istotne braki w środkach transportu 
lub jakiekolwiek inne przyczyny, które są poza  kontrolą Milar Sp. z o.o. i które 
powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub niezmiernie uciążliwe.  
Jeśli opóźnienie spowodowane jedną z powyższych przyczyn potrwa dłużej niż 30 
dni, obie strony mają prawo, za pisemnym powiadomieniem drugiej strony, 
rozwiązać kontrakt w odniesieniu do towarów , które nie zostały dostarczone. 
 
8. Rozwiązanie umowy 
 
8.1. Milar ma prawo - jeśli  jakaś jego faktura, albo jej część nie zostaje zapłacona w 
terminie, a termin opóźnienia zapłaty wynosi co najmniej 24 dni, lub jeśli Nabywca 
nie stosuje się do zaleceń Milar Sp. z o.o. lub producenta, lub jeśli Nabywca 
niewłaściwie wywiązuje się z jakichkolwiek innych zobowiązań zawarowanych 
kontraktem i niniejszymi Warunkami, albo jeśli złożony został wniosek o upadłość 
Nabywcy lub o otwarcie postępowania układowego, lub jego  likwidacji albo przejęcia 
-  bez zawiadomienia odłożyć wykonanie wszystkich zamówień lub zerwać wszystkie 
umowy zawarte z Nabywcą ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności 
stosowania żadnych wezwań oraz żądać natychmiastowej zapłaty wszystkich 
należności, łącznie z tymi, których termin płatności jeszcze nie upłynął. 
 
8.2 Przy w/w rozwiązaniu umowy Milar Sp. z o.o. będzie miał prawo wejść na teren 
Nabywcy w celu odebrania wszystkich dostarczonych wcześniej towarów, zaś 
Nabywca zobowiązuje się udzielić mu w tym zakresie wszelkiej pomocy. 
 
9. Spory i stosowane prawo. 
 
9. Wszystkie spory, jeżeli nie zostaną rozstrzygnięte w sposób polubowny, będą 
rozpatrywane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Milar Sp. z o.o., zgodnie z 
obowiązującym w Polsce prawem. 

Marzena
Tekst maszynowy

Marzena
Tekst maszynowy
Wersja 2.0, data utworzenia 31.03.2017 r.

Marzena
Tekst maszynowy

Marzena
Tekst maszynowy

Marzena
Tekst maszynowy




