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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY HURTOWEJ 
 

I. DEFINICJE 
 

1. Określenia: „Warunki”, „niniejszym”, „poniżej”, „powyżej” oraz inne użyte w podobnym 
kontekście oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Hurtowej.  

2. Określenie „Towary” oznacza towary znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy.  
3. Określenie „Sprzedawca” oznacza Bielun & Bielun spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Szczecinie (adres Spółki: 71-468 Szczecin, ulica Sosnowa 6C), wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS: 0000729322, posiadającą 
numer identyfikacji podatkowej NIP: 851-322-39-04 oraz numer REGON: 369533555, kapitał 
zakładowy 31.000 zł.  

4. Określenie „Kupujący” oznacza dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny (osobę prawną lub 
fizyczną) dokonująca zakupu Towarów u Sprzedawcy jako przedsiębiorca w rozumieniu  
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.  

5. Określenie „Strona” lub „Strony” oznacza odpowiednio Sprzedawcę lub Kupującego lub obie 
te strony łącznie.  

6. Określenie „Oferta” oznacza potwierdzenie przez Sprzedawcę możliwości realizacji zamówienia 
Kupującego wraz ze wskazaniem istotnych warunków zawarcia umowy sprzedaży Towarów 
wskazanych w takim zamówieniu. 

7. Określenie „Umowa” oznacza umowę sprzedaży Towarów zawartą pomiędzy Sprzedawcą a 
Kupującym. 
 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Niniejsze Warunki dotyczą każdej transakcji sprzedaży i każdej dostawy Towarów dokonywanych 

pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.  
2. Warunki obowiązują Strony przy wszystkich Umowach, bez względu na ich przedmiot, chyba, 

że Strony postanowią inaczej. 
3. Warunki niezgodne z poniższymi postanowieniami nie wiążą Sprzedawcy, nawet, jeżeli nie 

zostały w sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedawcę. Warunki takie wiążą Sprzedawcę, o ile 
wyrazi on pisemnie zgodę na odmienne uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron. 
Błędy i oczywiste pomyłki nie są wiążące dla Stron. W szczególności wyłączone jest akceptowanie 
jakichkolwiek „Ogólnych Warunków Zakupów” Kupującego, lub innych warunków lub 
dokumentów o podobnym charakterze poprzez podpisanie przez Sprzedawcę potwierdzenia 
zamówienia lub też jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na te warunki.  

 
III. ZAWARCIE UMOWY 

 
1. Katalogi, cenniki i inne informacje skierowane do klientów Sprzedawcy mają charakter 

informacyjny i  nie stanowią oferty handlowej Sprzedawcy w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Zamówienie uważa się za ważnie złożone przez Kupującego, jeżeli zostało wysłane 
do  Sprzedawcy udostępnionym przez Sprzedawcy formularzu na adres e-mail: 
b2b@ministerstwodobregomydla.pl. W celu uzyskania formularza zamówienia Kupujący 
zobowiązany jest zwrócić się do Sprzedawcy na adres e-mail: 
b2b@ministerstwodobregomydla.pl, przesyłając jednocześnie dane potwierdzające status 
Kupującego jako przedsiębiorcy. Osobą upoważnioną ze strony Kupującego do złożenia 
zamówienia jest każdy Pracownik Kupującego o ile Kupujący nie wskazał innej osoby. 

3. W terminie 3 dni roboczych, od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca 
potwierdza możliwość realizacji zamówienia oraz wskazuje istotne warunki Umowy. Niniejsze 
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Warunki stanowią integralną część Umowy i stosuje się je w sprawach nieuregulowanych wprost 
w Ofercie, chyba że strony postanowiły inaczej. 

4. Potwierdzenie możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedawcę stanowi ofertę Sprzedawcy, 
która wymaga przyjęcia przez Kupującego poprzez potwierdzenie e-mail na adres 
b2b@ministerstwodobregomydla.pl oraz dokonania zapłaty za Towary wskazane w Ofercie 
na rachunek bankowy wskazany w Ofercie. Oferta ważna jest przez 5 dni roboczych od jej 
wysłania przez Sprzedawcę na adres e-mail Kupującego wskazany w udostępnionym przez 
Sprzedawcę formularzu zamówienia i po upływie tego terminu wygasa. 

5. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Oferty 
przez Kupującego oraz zapłaty za wskazane Ofercie Towary. 
 

IV.  DOSTAWA 
 

1. Dostawy realizowane przez Sprzedawcę wykonywane są tylko na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, wyłącznie w dni robocze. 

2. Terminy dostaw będą określane przez Sprzedawcę w Ofercie, jednakże nie powinny przekroczyć 
10 dni roboczych. Towary uznaje się za dostarczone terminowo, jeśli zostaną przekazane przez 
Sprzedawcę do pierwszego przewoźnika albo, gdy zostaną zgłoszone przez Sprzedawcę 
Kupującemu, jako gotowe do wysyłki przed upływem uzgodnionego terminu dostawy.  

3. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli Kupujący nie wskazał 
miejsca dostawy, termin dostawy Towarów uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu 
Towary przygotowano do wydania. Koszty przechowania Towarów od tego momentu do czasu 
ich wydania ponosi Kupujący.  

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

5. Do chwili ustania przeszkody, o której mowa w ust. 4, Sprzedawca może wstrzymać lub 
ograniczyć dostawę względnie odstąpić od Umowy.  

6. W razie wstrzymania lub ograniczenia dostawy, w przypadku wskazanym w ust. 4, bieg terminu 
dostawy ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili 
ustania przeszkody.  

7. W żadnej z wymienionych w ust 4-6 sytuacji nie uważa się, że Sprzedawca nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zobowiązania i nie przyznaje się Kupującemu prawa do żądania 
odszkodowania lub kar umownych.  

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

9. Jeżeli Sprzedawca opóźni się z realizacją poszczególnej dostawy Towarów lub, jeżeli jej realizacja 
stanie się niemożliwa, Kupujący może odstąpić od Umowy w zakresie pozostałych dostaw, 
jednak bez prawa do żądania odszkodowania za szkodę jaką poniósł w wyniku niezrealizowania 
dostaw przez Sprzedawcę.  

10. Jeśli dostawa jest opóźniona z powodów, za które odpowiada Kupujący lub jeśli nie zostanie 
odebrana przez Kupującego we właściwym czasie, Sprzedawca według własnego uznania i bez 
żadnej odpowiedzialności ma prawo zmagazynowania wyrobów na ryzyko Kupującego, 
zafakturowania ich na warunkach EXW według incoterms 2010 i obciążenia Kupującego 
kosztami składowania. Jeśli składowanie odbywa się w magazynach Sprzedawcy koszty 
składowania wynoszą nie mniej niż 0,01% wartości fakturowanej za każdy dzień składowania 
począwszy od daty zgłoszenia gotowości do wysyłki. Sprzedawca ma prawo wyznaczenia 
kolejnego terminu odbioru, a po przekroczeniu tego terminu ma prawo sprzedaży lub 
dowolnego dysponowania Towarami.  

11. W przypadku dostawy za pośrednictwem spedytora lub przewoźnika, ryzyko przypadkowej 
utraty lub zniszczenia Towarów przechodzi na Kupującego, w chwili wydania przez przewoźnika 
lub spedytora Towarów. 
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12. Jeżeli Kupujący nie określi w stosownym czasie, jednak nie później niż 2 dni robocze przed 
dokonaniem wysyłki Towarów przez Sprzedawcę, sposobu i rodzaju opakowania oraz środka 
transportu, jakim ma być realizowana dostawa, Sprzedawca może dowolnie, z zachowaniem 
należytej staranności, dokonać wyboru opakowania i środka transportu oraz przesłać Towar 
Kupującemu na jego koszt. Opakowanie jego sposób i rodzaj - ponad zapewniany przez 
Sprzedawcę – podlegają dodatkowej opłacie ponoszonej przez Kupującego.  

13. Kupujący lub przewoźnik mają obowiązek zbadania Towarów w momencie ich wydania pod 
kątem wad ukrytych, jawnych oraz braków ilościowych.  

14. Towary odebrane przez Kupującego lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za Towary bez 
wad.  

15. Jeżeli Towary został wydane w opakowaniu zbiorczym to wady Towarów lub braki ilościowe 
należy zgłosić Sprzedawcy przy odbiorze Towarów od przewoźnika.  

16. W przypadku odmowy odbioru zamówionych produktów Kupujący pokrywa koszty logistyczne 
oraz transportu poniesione przez Sprzedawcę przy realizacji zamówienia. 

 
V. CENY 

 
1. Podane w cennikach, informacjach od Sprzedawcy oraz Ofertach ceny za Towary są cenami netto 

(bez podatku VAT). W przypadku zmiany obowiązujących stawek VAT cena brutto ulegnie 
zmianie. Do każdej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT, który Kupujący jest zobowiązany 
zapłacić wraz z ceną netto. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, cena nie zawiera kosztów dostawy Towarów. Koszty dostawy Towarów 
w stosownych przypadkach określać będzie Oferta. 

3. Jeśli wartość zamówionych Towarów przekracza 1.000 PLN netto, koszty dostawy Towarów 
ponosi Sprzedawca, przy czym taki transport nie zawiera rozładunku Towarów i wstawienia ich 
do pomieszczenia.  

 
VI. PŁATNOŚCI 

 
1. Cena za Towary oraz inne koszty związane z wykonaniem Umowy będą, pod warunkiem zawarcia 

Umowy, płatne przez Kupującego w terminie 5 dni roboczych od wysłania przez Sprzedającego 
Oferty, na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w Ofercie.  

2. Faktury będą wystawiane przez Sprzedawcę w formie pisemnej i będą doręczane Kupującemu 
wraz Towarem.  

3. Sprzedawca może również wystawiać Kupującemu faktury elektroniczne w rozumieniu 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. 
zm.). W takim przypadku Kupujący wyrazi odrębną zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę 
faktur elektronicznych.   

4. Strony potwierdzają, że wskazany w ust. 3  sposób wystawiania faktur w formie elektronicznej 
wypełnia wymogi wskazane w art. 106m ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie 
autentyczności pochodzenia i integralności faktury. 

5. Faktury wystawione przez Sprzedawcę stają się należne i wymagalne w terminie podanym 
na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zapłaty dokonanej gotówką, czekiem 
potwierdzonym lub dzień wpływu kwoty zapłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy; przy czym 
płatności uważa się za dokonane tylko w sytuacji ich dokonania w całości.  

6. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego na poczet przyszłych dostaw nie 
będą stanowić zadatku w rozumieniu kodeksu cywilnego, chyba, że Sprzedawca pisemnie 
potwierdzi konkretną wpłatę, jako zadatek.  

7. Jeżeli ustalone terminy płatności zostaną przekroczone, prawne następstwa opóźnienia (nie 
wywiązania się z płatności) mogą zostać podjęte bez zawiadomienia.  

8. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, Sprzedawca może uzależnić 
realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty albo udzielenia przez Kupującego 
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zabezpieczenia takich należności. Sprzedawca może także odstąpić od Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym.  

9. W rozliczeniach między Stronami wyłączone zostaje stosowanie jakichkolwiek wzajemnych 
potrąceń.  

 
VII. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI 

 
1. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili uiszczenia przez Kupującego w całości ceny 

sprzedaży.  
2. W przypadku zgłoszenia Kupującemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku 

do Towarów będących własnością Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie 
powiadomić o tym Sprzedawcę oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw 
Sprzedawcy. W przypadku zaniedbania ww. obowiązku Kupujący ponosi odpowiedzialność 
odszkodowawczą wobec Sprzedawcy.  

 
VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

 
1. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w Zamówieniu lub w dokumentacji 

przekazanej Sprzedawcy odpowiada Kupujący.  
2. W związku z faktem, iż Towary są dostosowane do sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, Kupujący zobowiązuje się nie sprzedawać nabytych Towarów na rynek poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. W razie udostępnienia Towarów na rynek inny niż obejmujący 
Rzeczpospolitą Polską, w wyniku dokonania przez Kupującego odsprzedaży Towarów, 
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za takie udostępnienia w tym w szczególności za brak 
zgodności Towarów z wymogami prawnymi rynku, na którym Towary zostały udostępnione.  

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad produktu lub towaru 
wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem Towarów dostarczonych przez Sprzedawcę. 

4. Zastrzeżeniem, ust. 6 żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej za utracone 
korzyści, jakie Strona poniesie w wyniku niezrealizowania Umowy lub zrealizowania jej w sposób 
nienależyty.  

5. Poza przypadkami odstąpienia od Umowy przewidzianymi przez kodeks cywilny strony mogą 
rozwiązać Umowę za porozumieniem. W przypadku rozwiązania Umowy Sprzedawca nie ma 
obowiązku przyjęcia z powrotem niewadliwych Towarów będących przedmiotem Oferty. Jeżeli 
jednak Sprzedawca wyrazi zgodę na odstąpienie przez Kupującego od Umowy i przyjęcie 
z powrotem produktów będących przedmiotem zamówień, koszt dostarczenia Towarów, które 
mają być przyjęte z powrotem przez Sprzedawcy ponosi Kupujący.  

6. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zakupu zamówionych Towarów, odstąpienia przez 
Kupującego od Umowy lub odstąpienia przez Sprzedawcy od Umowy z winy Kupującego, 
Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 15% zamówienia brutto. Kupujący 
zapłaci karę umowną po pierwszym pisemnym wezwaniu przez Sprzedawcę.  

7. Kupujący oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej i cywilnej za czyny nieuczciwej 
konkurencji, określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, i zobowiązuje się do:  
a. nierozpowszechniania, nie ujawniania ani nie wykorzystywania informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy w rozumieniu art. 11 ust. 4 wyżej wymienionej 
ustawy; oraz  

b. nienakłaniania jakiegokolwiek podmiotu (osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej 
posiadającej lub nieposiadającej osobowości prawnej) będącego stroną Umowy ze 
Sprzedawcą do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wobec 
Sprzedawcy.  

c. Nie ujawniać, nie rozpowszechniać nie wykorzystywać, w okresie trwania Umowy oraz po 
jej ustaniu, takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedawcy, 
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ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek 
sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Sprzedawcy.  

d. nie podejmowania działań, o których powyżej, w okresie 5 lat po wykonaniu Umowy. 
 

IX. POUFNOŚĆ 
 

1. Postanowienia Oferty oraz Umowy są poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez 
pisemnej zgody Sprzedawcy.  

2. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w ścisłej poufności wszelkich informacji poufnych (bez 
względu na ich formę) dotyczących zarówno Sprzedawcy, jak i treści Umowy oraz ustaleń 
handlowych poczynionych przez Strony podczas negocjacji takiej Umowy, z wyjątkiem sytuacji 
uzasadnionych wymogami obowiązującego prawa, zgody drugiej Strony lub w  wykonaniu 
orzeczenia sądu. Przedmiotowy obowiązek wiąże Kupującego również w przypadku utraty mocy 
obowiązującej Umowy. 

3. Strony zobowiązują się do: niekopiowania, niepowielania ani w jakikolwiek sposób 
nierozpowszechniania informacji poufnych, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to potrzebne  
w celu realizacji Umowy. W takim przypadku wszelkie kopie informacji poufnych będą stanowić 
własność Strony ujawniającej takie informacje poufne 

4. Za każdym razem, kiedy w Warunkach mowa jest o informacjach poufnych, należy przez 
to rozumieć wszystkie informacje, bezpośrednio lub pośrednio związane z wykonywaniem 
Umowy lub stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy, dostarczone lub ujawnione 
Kupującemu przez Sprzedawcę lub jego doradców, pracowników, osoby pełniące funkcje 
kierownicze, zleceniobiorców, przekazane na piśmie, ustnie lub w inny sposób, włączywszy 
wszelkie informacje otrzymane przez Kupującego na piśmie lub ustnie podczas rozmów, jak 
również wszelkie opracowania, raporty, analizy, zestawienia, studia i inne dokumenty, które 
zawierają lub opierają się na takich informacjach, a także wszelkie informacje dotyczące klientów 
Sprzedawcy, w tym ich danych osobowych. 
 

X. DANE OSOBOWE 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Bielun & Bielun spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (adres Spółki: 71-468 Szczecin, ulica Sosnowa 6C), 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS: 
0000729322, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 851-322-39-04 oraz numer 
REGON: 369533555, kapitał zakładowy 31.000 zł, tel.: 502064007, adres e-mail: 
hello@ministerstwodobregomydla.pl 

2. Dane będą przetwarzane w celu wykonania Umowy, jej rozliczenia oraz ewentualnej windykacji 
i dochodzenia roszczeń. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 pkt b 
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) a także do ewentualnej windykacji 
i dochodzenia roszczeń, co stanowi uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 pkt 
f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). 

3. Dodatkowo dane będą przetwarzane w celach marketingowych, tj. przesyłania przez 
Sprzedawcę informacji o nowych produktach, wydarzeniach branżowych oraz o działaniach 
promocyjnych Sprzedawcy. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu wysyłania tych 
informacji będzie prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy tj. marketing bezpośredni. 

4. Podanie danych jest warunkiem realizacji Umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. 
5. Kupujący może dodatkowo wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą 

elektroniczną. 
6. Dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub 

wykonaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody 
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na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną dane będą przetwarzane do czasu 
wycofania zgody. 

7. Sprzedawca może angażować do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu 
zewnętrznych dostawców usług (np. podmioty świadczące usługi księgowe, dystrybucyjne, 
wsparcie IT). 

5. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie 
przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym 
w celach marketingowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Prawem właściwym dla Warunków i Umów jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nie 

unormowanych postanowieniami Warunków stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu 
cywilnego.  

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Warunków. Wszystkie zamówienia przyjęte przez 
Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowych Warunków są realizowane 
na podstawie Warunków, który obowiązywały w dniu złożenia przez Sprzedawcę Oferty. 

3. Miejscem wykonania Umów jest Szczecin. 
4. Wszelkie spory powstałe na tle Warunków oraz Umów na nich opartych rozstrzygać będą sądy 

powszechne właściwe dla Sprzedawcy.  
5. Warunki mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorców. Ich stosowanie 

do sprzedaży indywidualnej (konsumenckiej) jest wyłączone. 
 


