
Ogólne Warunki Sprzedaży

dokonywanej przez Firma Grizli Jan Głuszczuk z Olsztyna

Postanowienia ogólne
 

Sklep internetowy działający pod adresem  http://sklep.grizli.pl/ należy do 
Jana Głuszczuka prowadzącego działalność pod nazwą: Firma Grizli Jan Głuszczuk w 
10-089 Olsztyn, ul. J.Iwaszkiewicza 17. NIP 739-030-18-06, zwanego dalej Sprzedawcą.
     

Oferta Sprzedawcy skierowana jest wyłącznie do podmiotów gospodarczych, osób 
prawnych, instytucji, urzędów lub jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje 
zdolność prawną, zwanych dalej Kupującym.
  

Oferta Sprzedawcy nie jest skierowana do konsumentów, w związku z tym Sprzedawca 
nie będzie realizował  zamówień składanych przez konsumentów w rozumieniu Ustawy z 
dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności 
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r., Nr 22, poz.271, ze 
zm.).
     

W przypadku realizacji zamówienia na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą, przyjmuje się, że zakup Towaru następuje tylko i wyłącznie na potrzeby 
prowadzonej działalności gospodarczej.
          

Niniejszy OWS określają zasady zakupów, a złożenie zamówienia przez Kupującego jest 
równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień OWS. 
     

Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie NIP oraz REGON.
       

Zawartość internetowego sklepu Sprzedawcy nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego art 66 i następnych artykułów. Oferta Sprzedawcy jest zaproszeniem 
do zawarcia umowy.
      

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
    

Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez 
Firmę Grizli Jan Głuszczuk
             

Użyte określenia oznaczają:
    

Sprzedawca – Jan Głuszczuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma 
Grizli Jan Głuszczuk z siedzibą w Olsztynie
    

Kupujący - podmiot będący stroną umowy sprzedaży, osoba prawna, jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą 
    

Strony - Kupujący i Sprzedawca
    

OWS - niniejsze ogólne warunki sprzedaży
    

Towar – rzecz lub rzeczy ruchome, czyli towary handlowe z oferty Sprzedawcy (narzędzia, 
urządzenia, maszyny, akcesoria, części zamiene). 
    

Sklep – sklep Sprzedawcy znajdujacy się pod adresem http://sklep.grizli.pl/  

Zawieranie umów kupna-sprzedaży
 

Wszelkie informacje przesłane przez Kupującego i Sprzedawcę za pośrednictwem poczty 
elektronicznej są prawnie wiążące (o ile nie ustalono inaczej).
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Wszystkie oferty przesłane przez Sprzedawcę zachowują ważność w terminie 14 dni od 
daty wysłania, a po tym terminie mogą ulec zmianie bezwcześniejszego powiadomienia, 
powyższe nie obowiązuje jeżeli ustalono inaczej.
      

 

Kupujący może dokonać zakupu przez:
-  system elektronicznej sprzedaży w sklepie Sprzedawcy
-  złożenie zamówienia pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy:
 olsztyn@grizli.pl lub grizlimaszyny@gmail.com  lub ewa@grizli.pl 

- złożenie zamówienia w drogą telefoniczną – 89 534 18 50 lub 606 616 613 – telefony 
dostępne w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godz 8.00-16.00 
      
     

Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie 
zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje przez przysłanie wiadomości 
e-mail zawierającej:
- oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia
- potwierdzenie istotnych elementów zamówienia
- podanie warunków sprzedaży. 
 

Umowa kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta w chwili, 
kiedy Kupujący przyjmuje warunki sprzedaży przedstawione przez Sprzedającego.

Warunki płatności każdorazowo określa oferta lub potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 

Zamówienia z przedpłatą na konto Sprzedawcy, które nie zostaną opłacone w terminie 7 
dni zostają anulowane.
 

Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty ceny wynikającej z 
wystawionej przez Sprzedawcę faktury sprzedaży tego Towaru.
 

Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za Towar.
 

Przyjmuje się, że złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza przyjęcie i akceptację 
niniejszych OWS bez zastrzeżeń.
 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezrealizowanego zamówienia 
zgodnie z warunkami oferty lub potwierdzenia zamówienia, jeżeli zostało to spowodowane 
przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy, a jego działania były realizowane z należytą 
starannością. O zagrożeniach realizacji zamówienia Sprzedawca będzie na bieżąco 
informować Kupującego.
         

W szczególnych sytuacjach, niezależnych od Sprzedającego, Sprzedający zastrzega 
możliwość anulowania umowy kupna-sprzedaży również po jej uprzednim pisemnym 
potwierdzeniu.

Oferta
 

Sprzedawca dokłada największych starań, aby Towary z oferty Sprzedawcy były opisane 
możliwie z największą starannością i precyzją.
 

Sprzedawca zastrzega, że w wyniku zmian wprowadzanych przez producentów, Towary  
zamieszczone na stronie sklepu Sprzedawcy mogą różnić się nieznacznie w opisach oraz 
wyglądzie.
       

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku w materiałach udostępnianych 
przez producentów Towarów z oferty Sprzedawcy.
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Sprzedawca zastrzega, że dane techniczne, opisy oraz zamieszczone na stronie sklepu 

Sprzedawcy zdjęcia Towarów w niektórych przypadkach mogą mieć charakter tylko 
informacyjny i nie mogą być uznane jako podstawa do rozstrzygania sporów na drodze 
sądowej.
       

Towary opisane na stronach sklepu Sprzedawcy są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją 
producentów.
       

W przypadku, kiedy na stronach Sklepu Sprzedającego pojawi się Towar używany (części 
zamienne i urządzenia), zawsze zostaną opatrzone stosowną adnotacją typu: Towar 
używany, Część używana itp.
      

Dostawa
  

Sprzedawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem firm kurierskich.
      

Realizacja zamówienia na Towar dostępny w kraju odbywa się w terminie 1-2 dni 
roboczych od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W innych przypadkach termin 
realizacji zamówienia będzie podany w ofercie lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
  

Sprzedawca nie odpowiada za spóźnienia w realizacji zamówienia wynikłe z działania firm
kurierskich. 
       

Wszystkie wysyłane Towary są ubezpieczone.
  

Koszt załadunku towaru spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym.
  

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku rozładunku Towaru.
      

Realizację zamówienia Kupującego uważa się za prawnie skuteczną w chwili dostarczenia 
zamówionego Towaru do siedziby Kupującego lub na inny podany przez Kupującego adres.
  

Kupujący zobowiązuje się zbadać towar przy jego odbiorze pod względem ilościowym oraz 
pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych lub zdekompletowania w transporcie. 
Sprawdzeniu podlega także dołączona do towaru dokumentacja techniczna.
W przypadku niezgodności Kupujący zobowiązany jest zażądać sporządzenia protokołu 
reklamacyjnego przez kuriera doręczającego. Jeden egzemplarz protokołu musi pozostać 
u Kupującego. Niezastosowanie tej procedury może utrudnić lub wręcz uniemożliwić 
rozpatrzenie reklamacji.
  

Towar uważa się za przyjęty bez zastrzeżeń pod względem ilościowym, bez uszkodzeń, 
po podpisaniu listu przewozowego – bez złożenia zastrzeżeń co do stanu przesyłki – 
przez Kupującego lub osobę działającą w imieniu Kupującego. 
  

Na Kupującym spoczywa obowiązek wskazania osób uprawnionych do podpisania listu 
przewozowego. W razie jakichkolwiek wątpliwości uważa się, iż każda osoba podpisująca 
list przewozowy w imieniu Kupującego uważana jest za przedstawiciela Kupującego.
  

Sprzedawca nie odpowiada za kary umowne płatne przez Kupującego na rzecz jego
kontrahenta lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahenta wobec Kupującego z 
tytułu opóźnienia w dostawie maszyn oraz urządzeń.
  

W przypadku nieuzasadnionej odmowy odebrania Towaru, Sprzedawca ma prawo według 
swego wyboru domagać się odbioru Towaru przez Kupującego lub obciążyć Kupującego 
karą umowną w wysokości 20 % ceny Towaru. W przypadku, kiedy szkoda poniesiona 
przez Sprzedawcę przekracza wysokość kary umownej, wtedy Sprzedawcy przysługuje 
odszkodowanie uzupełniające do pełnej wysokości poniesionej szkody. 



Gwarancja i odpowiedzialność za Towar
 

Sprzedawca nie jest producentem maszyn i urządzeń opisanych na stronach Sklepu.
        

Fabrycznie nowy Towar z oferty Sprzedawcy jest objęty gwarancją producenta.
Uprawnienia z gwarancji Kupujący może realizować w sieci autoryzowanych serwisów lub 
w serwisie centralnym producenta (lub importera).
   

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tyt. rękojmi jest wyłączona.
  

Towar używany nie jest objęty gwarancją, odpowiedzialność z tyt. rękojmi jest wyłączona, 
Kupujący kupuje Towar w takim stanie, w jakim się on znajduje i jest prezentowany na 
stronie Sklepu Sprzedawcy. Na życzenie Kupującego, Sprzedawca prześle dodatkowe 
zdjęcia prezentujące rzeczywisty stan Towaru.
        

Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru oraz szkody wynikłe z niewłaściwego 
montażu, użytkowania Towaru niezgodnie z zasadami zawartymi w fabrycznej instrukcji 
obsługi, w szczególności z zasadami BHP obsługi Towaru, stosowania niewłaściwych 
mediów, nieautoryzowanych napraw, przeróbek oraz używania Towaru poza dopuszczalny 
zakres.
  

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku 
z korzystaniem przez Kupującego z Towaru, jak również za korzystanie z Towaru przez 
nieuprawnione osoby trzecie, na szkodę Kupującego.
  

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialności za utratę zysków, straty wynikowe, lub jakiekolwiek inne szkody 
pośrednie Kupującego wynikające z umowy, w tym wszelkie szkody pośrednie powstałe w 
wyniku opóźnienia dostawy lub wad sprzedanych Produktów. Sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez niego z winy nieumyślnej.
      

Własność intelektualna
 

Wszystkie znaki handlowe, nazwy towarów, producentów, znaki firmowe producentów 
(logo i inne) są użyte na stronie sklepu Sprzedawcy wyłącznie w celach identyfikacyjnych.
    

Treści zamieszczone na stronie sklepu Sprzedawcy chronione są prawami autorskimi i nie 
mogą być kopiowane w celach komercyjnych.
      

Linkowanie do stron sklepu Sprzedawcy możliwe jest po uprzednim pisemnym wyrażeniu 
zgody przez Sprzedawcę.

Postanowienia końcowe
 

Akceptacja niniejszych OWS przez Kupującego oznacza zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych Kupującego w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz – jeżeli 
Kupujący nie wniesie sprzeciwu – zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy materiałów 
informacyjnych i ofert dotyczących zakresu działalności Sprzedawcy.
  

Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. – Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze 
zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.
  

Sprzedawca może w dowolnym czasie zmienić zapisy niniejszych OWS.
        

Sprzedawca może w dowolnym czasie zmienić podane na stronach sklepu ceny za 
poszczególne Towary.



      

Zmiany w zapisach OWS i zmiany cen Towarów nie są wiążące dla umów kupna-
sprzedaży potwierdzonych przez Sprzedającego.
  

Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za zobowiązania Kupującego 
wobec osób trzecich.
        

Żadne z postanowień niniejszych OWS nie ma na celu naruszenie praw Kupującego i nie 
może podlegać zaskarżeniu. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek punktu niniejszych 
OWS z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje niezwłoczną zmianę stosownego 
zapisu OWS.
  

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn którekolwiek z postanowień OWS okaże się całkowicie lub 
częściowo nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych zapisów i 
warunków OWS.
  

Jeżeli zakres stwierdzonej nieważności lub bezskuteczności (niewykonalności) będzie 
uniemożliwiał osiągnięcie celu, Sprzedawca wraz Kupujący zobowiązują się niezwłocznie 
przystąpić do negocjacji, w celu zastąpienia nieważnego (niewykonalnego) postanowienia 
przez ważne i skuteczne postanowienie takie, które w największym stopniu odpowiadać 
będzie intencji dotyczącej takiego zastępowanego postanowienia.
        

Wszelkie spory wynikłe z realizacji umów kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a 
Sprzedawcą będą rozstrzygane w drodze polubownych negocjacji w imię utrzymania jak 
najlepszych relacji z Kupującym. 
Spory, których nie uda się rozwiązać na drodze polubownej będą rozstrzygane przez sądy 
właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
        

Wszelkie spory pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą będą rostrzygane tylko w oparciu o 
zapisy niniejszych OWS, a w sytuacjach nie unormowanych zapisami OWS w oparciu o 
przepisy prawa polskiego.
  

Nagłówki poszczególnych rozdziałów niniejszych OWS służą wyłącznie celom porządkowym 
i nie mają wpływu na interpretację umowy.
  

Niniejsze OWS wchodzą w życie w dniu 26.12.2014 r. i mają zastosowanie do umów 
zawartych po tej dacie.

Jan Głuszczuk    aktualizacja z dn. 26.12.2014 r.


