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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.  Niniejsze  Ogólne  Warunki  Handlowe  Hs-mS
regulują zasady wykonywania  i  naprawy elementów
napędów  hydraulicznych  i  pneumatycznych  przez
Marcina  Surowiec  prowadzącego  działalność
gospodarczą  pod  firmą  Hydraulika  Siłowa  Marcin
Surowiec z siedzibą w Rogoźniku.
2.  Z  treścią  niniejszych  Ogólnych  Warunków
Handlowych  Hs-mS  można  zapoznać  się  na  stronie
internetowej www.hs-ms.pl.
II. DEFINICJE
Jeżeli z niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych
nie  wynika  inaczej,  wszystkie  terminy  zapisane  w
niniejszych  Ogólnych  Warunkach  Handlowych  dużą
literą będą miały następujące znaczenie: 
1. Oferta – oświadczenie Wykonawcy pisemne lub w
formie  dokumentowej wysłane  za  pośrednictwem
poczty  elektronicznej,  które  stanowi  propozycję
zawarcia  Umowy,  określającą  jej  istotne
postanowienia; 
2. OWH – niniejsze Ogólne Warunki Handlowe Hs-mS;
3. Produkt – zasilacze hydrauliczne, bloki zaworowe,
bloki  bezpieczeństwa,  instalacje  ciśnieniowe,  układy
napędu  sterowania  hydraulicznego  i
pneumatycznego,  siłowniki  hydrauliczne  i
pneumatyczne, agregaty filtrujące i chłodzące a także
inne  elementy  napędu  hydraulicznego  i
pneumatycznego; 
4.  Umowa  –  umowa  o  wykonanie  lub  naprawę
Produktu;
5.  Wykonawca  –  Marcin  Surowiec,  prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Hydraulika Siłowa
Marcin Surowiec z siedzibą w Rogoźniku, przy ul. 11
Listopada 31, nr NIP 625-125-35-46;
6. Zapytanie ofertowe – oświadczenie Zamawiającego
pisemne  lub  w  formie  dokumentowej wysłane  za
pośrednictwem poczty elektronicznej  lub złożone za
pośrednictwem  telefonu,  w  którym  przedstawia  on
zapotrzebowanie  na  wykonanie  lub   naprawę
Produktu;
7.  Zamawiający  -  osoba  prawna  albo  jednostka
organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, a
także  osoba  fizyczną  prowadzącą  działalność
gospodarczą,  składającą  Zapytanie  ofertowe  lub
Zamówienie,  w  ramach  prowadzonej  działalności
gospodarczej.
8.  Zamówienie  –  oświadczenie  Zamawiającego
pisemne  lub  w  formie  dokumentowej wysłane  za
pośrednictwem poczty elektronicznej  lub złożone za
pośrednictwem telefonu, w odpowiedzi na Ofertę 
III. ZASTOSOWANIE
1.  OWH  stanowią  integralną  część  każdej  Umowy
zawieranej przez Wykonawcę chyba, że strony takiej
Umowy w sposób wyraźny,  w formie pisemnej  pod
rygorem  nieważności  postanowiły  inaczej.  Każde
odstępstwo  od  stosowania  OWH  wymaga  zgody
Wykonawcy  wyrażonej  w  formie  pisemnej  pod
rygorem nieważności. 
2.  Obowiązujące  u  Zamawiającego  warunki  umów
dotyczące  przedmiotu  Umowy  w  zakresie,  w  jakim
zawierają  odmienne postanowienia  niż  OWH nie  są
wiążące dla Wykonawcy. 
3. OWH nie mają zastosowania w stosunku do umów

zawieranych z konsumentami.
IV. ZAWARCIE UMOWY
1.  Informacje  przedstawione  przez  Wykonawcę  w
ogłoszeniach,  reklamach,  katalogach,  cennikach  i
innych dokumentach o podobnym charakterze mają
charakter  wyłącznie  informacyjny  i  nie  stanowią
oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
2.  Przed  zawarciem  Umowy  Zamawiający  składa
Zapytanie  Ofertowe,  w  którym  określa  Produkt
mający być przedmiotem wykonania lub naprawy. W
przypadku gdy przedmiotem Umowy jest wykonanie
bloku  bezpieczeństwa,  a  w  przypadku  wykonania
innych  Produktów  –  gdy  strony  tak  uzgodnią,
Zamawiający winien określić wytyczne dla wykonania
Produktu.
3. W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe Wykonawca
przesyła Ofertę określającą przedmiot Umowy, cenę
oraz  termin  realizacji.  Jednocześnie  z  Ofertą
Wykonawca  przesyła  druk  Zamówienia,  stanowiący
załącznik do niniejszych OWH.
4.  Oferta  jest  ważna  przez  okres  w  niej  wskazany.
Jeżeli  Wykonawca  nie  określił  inaczej  Oferta  ważna
jest przez 14 dni.
5.Oferta może być przyjęta tylko bez zastrzeżeń przez
przesłanie Zamówienia przez Zamawiającego.
6. Umowa zostaje zawarta z momentem przesłania, w
okresie  ważności  Oferty  Zamówienia,  nie
zawierającego  zastrzeżeń  zmiany  lub  uzupełnienia
Oferty.
7. W przypadku gdy Zamówienie zawiera zastrzeżenia
zmiany  lub  uzupełnienia  stanowi  ono  ofertę  w
rozumieniu  kodeksu  cywilnego,  a  Wykonawca  jest
uprawniony bądź do jej przyjęcia w dowolnej formie,
w  tym  poprzez  przystąpienie  do  wykonania
przedmiotu Umowy, bądź do przesłania oświadczenia
o  odmowie  jej  przyjęcia  pisemne  lub  w  formie
dokumentowej za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej.
8.  Treść Umowy ustalana  jest  na  podstawie Oferty,
Zamówienia oraz OWH.
9.  Osoba  podpisująca  Zamówienie  oświadcza,  że  w
momencie  składania  podpisu  jest  upoważniona  do
składania  oświadczeń  wiedzy  i  woli  w  imieniu
Zamawiającego.
IV. ODBIÓR
1.  Wykonanie  przedmiotu  Umowy  zostanie
potwierdzone protokółem odbioru.
2. Wszelkie zastrzeżenia co do wykonania przedmiotu
Umowy  winny  zostać  zamieszczone  w  protokole
odbioru, pod rygorem utraty prawa powoływania się
na nie w terminie późniejszym.  
3. Osoba podpisująca protokół odbioru oświadcza, że
jest  upoważniona do składania  oświadczeń wiedzy i
woli w imieniu Zamawiającego.
4. Odmowa lub uchylenie się przez Zamawiającego od
podpisania protokołu odbioru upoważnia Wykonawcę
do jednostronnego odbioru.
V. WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1.  Jeżeli  strony  nie  postanowią  inaczej  Wykonawca
wykona  przedmiot  Umowy  na  podstawie
przygotowanego przez siebie projektu.
2. W razie opóźnienia w dostawie  części niezbędnych
do  wykonania  przedmiotu  Umowy  z  uwagi  na  ich
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niedostępność,  termin  wykonania  przedmiotu
Umowy  ulegnie  wydłużeniu  o  czas  takiego
opóźnienia,  a Zamawiającemu nie przysługują z tego
tytułu żadne roszczenia w stosunku do Wykonawcy.
3. Jeżeli wynika to ze specyfiki przedmiotu Umowy, w
szczególności  w  razie  naprawy  Produktu  lub  jego
montażu,  Zamawiający  jest  zobowiązany  do
udostępnienia miejsca, w którym będzie wykonywany
przedmiot  Umowy.  W  przypadku  opóźnienia
Zamawiającego  w  wykonaniu  obowiązku,  o  którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, termin wykonania
przedmiotu  Umowy  ulegnie  wydłużeniu  o  czas
takiego opóźnienia.
4.  Wykonawca  może  korzystać  z  podwykonawców
przy Wykonaniu przedmiotu Umowy.
VI.WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie podawane jest w kwotach netto 
i  zostanie  powiększone  o  podatek  VAT  wg
obowiązującej stawki.
2.  Jeżeli  strony  nie  postanowią  inaczej,
wynagrodzenie  będzie  płatne  przelewem  z  góry,  w
terminie 14 (czternastu) dni od dnia daty wystawienia
Faktury VAT. 
3.  Jeżeli  strony  nie  postanowią  inaczej  wykonanie
przedmiotu  Umowy  nastąpi  w  oparciu  o  części
dostarczone  przez  Wykonawcę.  Wykonawca
pozostanie  właścicielem  wszystkich  dostarczonych
przez siebie części do momentu zapłaty całości ceny. 
4.  W  przypadku  opóźnienia  w  płatnościach,
Wykonawca  uprawniony  jest  do  wstrzymania  się  z
realizacją  przedmiotu  Umowy,  a  Zamawiający
zobowiązany  jest  do  zapłaty  na  rzecz  Wykonawcy
odsetek maksymalnych od kwoty objętej daną fakturą
za każdy dzień opóźnienia. 
5.  W  przypadku  braku  lub  opóźnienia  w  płatności,
Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia wszystkich
kosztów poniesionych przez Wykonawcę związanych z
odzyskiwaniem należności.  
VII. WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
1.  Wykonawca  udziela  12  miesięcznej  gwarancji  na
wykonanie  przedmiotu  Umowy,  liczone  od  daty
odbioru.
2.  Niezależnie  od  gwarancji,  Wykonawca  podlega
odpowiedzialności  na  podstawie  przepisów kodeksu
cywilnego o rękojmi,  z  uwzględnieniem zapisów pkt
VII i VIII OWH je modyfikujących.
3.  Zamawiający  jest  zobowiązany  do  zgłoszenia
reklamacji  dotyczących  wad  przedmiotu  Umowy  w
dniu jego odbioru, a w przypadku wad które ujawniły
się w terminie późniejszym – nie później niż w ciągu 7
dni od ich wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z
tytułu gwarancji i rękojmi.
4.  Zgłoszenie  reklamacji  wymaga  dla  swej  ważności
jego  przesłania  na  piśmie  lub  w  formie
dokumentowej,  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej. 
5.  Odpowiedzialność  z  tytułu  gwarancji  i  rękojmi
obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w
przedmiocie Umowy.
6.  Gwarancją  i  rękojmią  nie  są  objęte  uszkodzenia
mechaniczne  oraz  uszkodzenia  i  wady  powstałe  na
skutek  używania  lub  przechowywania  Produktu
niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją.

7.  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  dokonywania
przeglądów technicznych Produktu  z  częstotliwością
określoną  w  Ofercie,  pod  rygorem  wygaśnięcia
uprawnień z rękojmi i gwarancji.
8. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego
do  odmowy  odbioru  przedmiotu  Umowy  ani  do
wstrzymania płatności wynagrodzenia.
9. Zwrot wadliwego Produktu, może odbywać się po
uzyskaniu  uprzedniej  zgody  Wykonawcy,  przesłanej
na  piśmie  lub  dokumentowej,  za  pośrednictwem
poczty  elektronicznej  i  obejmuje  tylko  Produkty
nieużywane. 
10.  W  przypadku  braku  uwzględnienia  reklamacji
Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami
poniesionymi w celu rozpatrywania reklamacji.
11.  W  przypadku  uwzględnienia  reklamacji,
Wykonawca  zobowiązuje  się  według  własnego
uznania wymienić Produkt na wolny od wad lub wadę
usunąć.
12.  Wymiana  Produktu  na  wolny  od  wad  lub
usunięcie  wady  nastąpi  w  terminie  uzgodnionym
przez strony, nie krótszym niż 14 dni. 
13. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego
niezależnych, nie będzie w stanie wymienić Produktu
na  wolny  od  wad  lub  usunąć  wad w uzgodnionym
terminie,  niezwłocznie  powiadomi  o  tym
Zamawiającego  i  wskaże  planowany  termin,  a
Zamawiającemu nie przysługują z  tego tytułu żadne
roszczenia w stosunku do Wykonawcy.
14.  Zamiast  wymiany  Produktu  lub  usunięcia  wady,
Wykonawca  może  uzgodnić  z  Zamawiającym
obniżenie  wynagrodzenia  za  wykonanie  przedmiotu
Umowy. 
VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY 
1.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność
odszkodowawczą  wyłącznie  wobec  Zamawiającego  i
wyłącznie  za  szkody  powstałe  z  winy  umyślnej  lub
rażącego niedbalstwa Wykonawcy. 
2. Odpowiedzialność Wykonawcy w każdym wypadku
ograniczona  jest  do  wartości  wynagrodzenia
otrzymanego za wykonanie przedmiotu Umowy oraz
nie  obejmuje  utraconych  korzyści  oraz  szkód
pośrednich, w tym doznanych przez osoby trzecie lub
wynikających  z  kar  umownych  nałożonych  na
Zamawiającego.
3.  Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  skutki
użycia  materiałów  lub  zastosowania  technik
montażowych wskazanych przez Zamawiającego.
IX.ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1.  Wykonawca jest  upoważniony  do odstąpienia  od
umowy  w  przypadku  opóźnienia  w  płatności
przekraczającego 30 dni. 
2. Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od
umowy w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu
Umowy przekraczającej 30 dni.
3.  Oświadczenia o odstąpieniu winny być złożone w
ciągu  60  dni  od  zaistnienia  okoliczności  je
uzasadniających.
4.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez
Wykonawcę  na  skutek  okoliczności  leżących  po
stronie  Zamawiającego,  Zamawiający  zobowiązany
jest  do  pokrycia  wszystkich  kosztów  poniesionych
przez  Wykonawcę  związanych  z  wykonywaniem
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przedmiotu Umowy.  
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  W  przypadku  nieważności  poszczególnych
postanowień  OWH  pozostałe  postanowienia  OWH
pozostają w mocy. 
2. Strony poddają umowy zawarte na podstawie OWH
prawu polskiemu.
3. Wszelkie spory  wynikające z umów zawartych na
podstawie  OWH  rozstrzygane  będą  przez  sądy
powszechne właściwe dla siedziby Wykonawcy. 


