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Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy Towaru Solar 

Energy Systems sp. z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu dla umów zawieranych z 

przedsiębiorcami 
 

I. Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Sprzedaży i 

Dostawy 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (dalej: 

„Ogólne Warunki”), stanowiące ogólne warunki umów w 

rozumieniu art. 384 i nast. KC, regulują dostawy 

i usługi realizowane przez Solar Energy Systems sp. z o.o. 

z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 79A, 60 - 529  

Poznań, NIP 2530333101, zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000677780, posiadającą 

kapitał zakładowy w kwocie 102.000,00 zł, zwaną dalej 

"Dostawcą" na rzecz odbiorcy towarów i usług, zwanego 

dalej "Kupującym" (Dostawca i Kupujący łącznie zwani są 

dalej "Stronami" a pojedynczo również "Stroną"). 

2. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy znajdują 

zastosowanie we wszelkich kontaktach 

i transakcjach handlowych z Kupującymi będącymi 

wyłącznie przedsiębiorcami (relacja B2B). 

3. Ogólne Warunki stanowią integralną część umów oraz 

zamówień i obowiązują obie Strony, jeżeli Strony 

wyraźnie nie postanowiły inaczej. Ogólne Warunki 

obowiązują do czasu zmiany ich treści lub uchylenia. 

Ogólne Warunki są każdorazowo przesyłane 

Kupującemu wraz z formularzem zamówienia, o którym 

mowa w Punkcie II ust. 5. 

4. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców 

umownych stosowanych lub ustalonych przez 

Kupującego. 

5. Ogólne Warunki zamieszczone są na stronie 

internetowej www.solarenergysystems.pl tak, aby 

Kupujący mógł je przechowywać i odtwarzać w zwykłym 

toku czynności. Z tego względu Dostawca zapewnia 

techniczny dostęp do Ogólnych Warunków, 

umożliwiając nabywcy nieograniczony w czasie dostęp 

do swojej strony internetowej, na której zamieszczone 

są Ogólne Warunki. Ponadto Dostawca zapewnia, że 

Kupujący będzie miał prawo do ich swobodnego 

odtwarzania, kopiowania i ściągania ze strony 

internetowej.  

6. Odmienne ustalenia pomiędzy Stronami uzgodnione na 

piśmie w zamówieniu mają pierwszeństwo przed 

postanowieniami Ogólnych Warunków. 

 

II. Składanie zamówienia 

1. Dostawca oświadcza, iż informacje zamieszczone na 

stronie internetowej, o której mowa w punkcie I ust. 5, 

katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych 

publikacjach, nie stanowią oferty w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego, także w przypadku 

opatrzenia ich ceną, lecz zaproszenie do negocjacji i 

zawarcia umowy. 

2. Treść publikacji, o których mowa w ust. 1, ma charakter 

wyłącznie informacyjny, a wystawiane wzorce i próbki 

mają charakter poglądowy i wystawienniczy. 

3. Szczegółowe dane techniczne produktów zawarte w 

publikacjach, o których mowa w ust. 1, mogą w każdym 

czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na dynamiczne 

zmiany zachodzące w branży. 

4. Kupujący składa zapytanie ofertowe mailowo na adres 

Dostawcy: zamowienia@solarenergysystems.pl. 

5. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Dostawca 

każdorazowo przesyła Kupującemu formularz 

zamówienia oraz treść niniejszych Ogólnych Warunków. 

6. Do zawarcia umowy sprzedaży lub/i świadczenia usług 

wymagane jest odesłanie przez Kupującego prawidłowo 

uzupełnionego formularza zamówienia na adres 

mailowy, o którym mowa w Punkcie II ust. 4.   

7. Kupujący otrzymuje od upoważnionego przedstawiciela 

Dostawcy zwrotne potwierdzenie przyjęcia zamówienia 

w drodze elektronicznej zawierające informację o 

dostępności zamawianego towaru i przewidywanym 

terminie dostawy. W przypadku dostępności towaru w 

ilości mniejszej niż wynikająca z zamówienia Dostawca 

przyjmuje zamówienie do realizacji jedynie w tym 

zakresie, o czym informuje Kupującego w zwrotnym 

potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. 

8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Dostawcę 

oznacza, że Dostawca otrzymał zamówienie.  

9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Dostawcę 

wiąże Strony.  

10. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez 

Kupującego potwierdzenia wyrażenia przez Dostawcę 

zgody na realizację zamówienia. Dostawca do zwrotnego 

przyjęcia zamówienia może dołączać fakturę pro forma. 

11. Dokonywanie wszelkich zmian w złożonym zamówieniu 

wymaga zgody obu Stron oraz realizowane jest drogą 

mailową, na adresy poczty elektronicznej, za pomocą 

których doszło do złożenia zamówienia - w przypadku 

Dostawcy - na adres mailowy, o który, mowa w Punkcie 

II ust. 4, a w przypadku Kupującego - na adres mailowy, z 

którego przesłane zostało zapytanie ofertowe i dalsza 

korespondencja Stron zmierzająca do zawarcia umowy.  

12. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w 

zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej Dostawcy 

odpowiada Kupujący. 

13. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania 

towarów dostarczonych przez Dostawcę w określonych 

rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada 

Kupujący. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za 

przydatność udzielanych Kupującemu na jego prośbę 

porad i konsultacji w zakresie możliwości i skutków 

wykorzystania towarów dostarczonych przez Dostawcę 

w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych 

Kupującego. 

14. Kupujący zobowiązany jest do stosowania towarów 

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz warunkami 

wydanymi przez producenta zamówionego towaru. Za 

stosowanie towarów niezgodnie z przeznaczeniem oraz 

warunkami wydanymi przez producenta odpowiedzialny 

jest Kupujący. 

mailto:zamowienia@solarenergysystems.pl
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III. Warunki dostaw 

1. Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Kupującego w 

chwili przekazania go upoważnionemu do odbioru 

towaru przedstawicielowi Kupującego, w tym 

spedytorowi lub przewoźnikowi, gdy odpowiedzialnym 

za transport jest Kupujący. W przypadku braku 

szczegółowych uzgodnień, które winny znaleźć w 

formularzu zamówienia składanym przez Kupującego, 

dostawa odbywa się wedle uznania Dostawcy i bez 

gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego 

sposobu przesłania towaru.  

2. Koszt wysyłki towaru ponosi Kupujący. W przypadku, gdy 

dostawa odbywa się wedle uznania Dostawcy, Kupujący 

pokrywa koszty wysyłki towaru na podstawie 

wystawionej przez Dostawcę refaktury. Na zlecenie i 

koszt Kupującego, towar zostanie przez Dostawcę 

ubezpieczony na wypadek uszkodzenia, szkód 

transportowych i pożaru.  Stronom przy każdorazowym 

zawieraniu umowy mają prawo uzgodnić inny rozkład 

ciężaru z tytułu kosztów, o których mowa w zdaniu 

pierwszym. 

3. Kupujący ma obowiązek kontrolowania i potwierdzenia 

podpisem zgodności towaru z zamówieniem pod kątem 

ilościowym i jakościowym w obecności kierowcy 

(przewoźnika) lub w chwili wydania towaru z magazynu 

Dostawcy w obecności osoby wydającej towar, gdy 

odbiór następuje przez podstawienie własnego 

transportu przez Kupującego. Wszelkie uwagi i 

zastrzeżenia odnotowuje się na liście przewozowym lub 

innym dokumencie o charakterze reklamacyjnym. Punkt 

III ust. 4 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio. 

Odbiór towaru bez zastrzeżeń oznacza utratę uprawnień 

(praw) do zgłaszania w kierunku Dostawcy jakichkolwiek 

roszczeń związanych z brakami ilościowymi. 

4. Niezależnie od treści Punktu III ust. 3, w razie przesłania 

towaru za pośrednictwem przewoźnika Kupujący, który 

stwierdzi ubytek lub uszkodzenie towaru albo 

opakowania towaru w czasie transportu, obowiązany 

jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla 

ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Wszelkie 

uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić 

Dostawcy pod rygorem utraty roszczeń w terminie 24 

godzin od przyjęcia towaru. Kupujący zobowiązany jest 

do sporządzenia dokumentacji fotograficznej 

zgłaszanych uszkodzeń. Kupujący jest także zobowiązany 

do wypełnienia wszelkich obowiązków związanych ze 

zgłoszeniem szkód transportowych wynikających ze 

standardów  i regulacji wewnętrznych ustalanych w 

przedsiębiorstwie przewoźnika, na których treść 

Dostawca nie ma wpływu. W przypadku zgłaszania szkód 

transportowych do przewoźnika, Kupujący obowiązany 

jest przesłać kopię dokumentów dotyczących zgłoszenia 

szkody Dostawcy. 

5. W przypadku, gdy stwierdzenie obecności uszkodzeń, o 

których mowa w Punkcie III ust. 4 zdanie pierwsze, nie 

jest możliwe przy przyjęciu towaru, w szczególności, gdy 

towar jest dostarczany Kupującemu w zamkniętych 

nieprzezroczystych opakowaniach, a uszkodzenia 

ujawniają się po jego wypakowaniu, Punkt III ust. 4 

zdanie drugie, trzecie i czwarte stosuje się odpowiednio.  

6. Na Kupującym ciąży obowiązek zapewnienia właściwego 

odbioru towaru, jego rozładunku, składowania i 

zabezpieczenia przed skutkami zaginięcia lub 

uszkodzenia, chyba że Strony postanowią inaczej. 

7. Dostawa towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej - 

do krajów UE, EOG oraz państw trzecich - będzie 

wymagała pisemnej zgody Dostawcy pod rygorem 

nieważności. Kupujący zobowiązany jest we własnym 

zakresie uzyskać zgody i spełnić wymagania określone 

przez obowiązujące przepisy prawa niezbędne do m.in. 

eksportowania towaru, wewnątrzwspólnotowej 

dostawy towarów, sprzedaży wysyłkowej z terytorium 

kraju lub przemieszczenia towarów nieuznanego ani za 

wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ani za 

sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju. Kupujący ponosi 

odpowiedzialność za przestrzeganie odpowiednich 

standardów oraz przepisów prawa do momentu 

dostarczenia towaru do ostatecznego klienta bądź 

Kupującego mającego siedzibę za granicą. 

8. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub 

częściowo Kupujący zobowiązany jest do pokrycia 

wszystkich kosztów poniesionych przez Dostawcę 

związanych z realizacją tego zamówienia. Kupujący może 

dokonać wycofania zamówienia w całości lub w części w 

ciągu 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia 

zamówienia przez Dostawcę. 

9. Dostawy częściowe są dopuszczalne w takim zakresie, w 

jakim nie stanowią nadmiernego obciążenia dla 

Dostawcy. Dostawy częściowe będą ujęte w osobnych 

fakturach. 

 

IV. Terminy dostaw 

1. Wskazane w potwierdzeniu zamówienia terminy dostaw 

towarów należy traktować jako szacunkowe i jedynie 

orientacyjnie terminy realizacji zamówienia. Ostateczne 

określenie terminu dostawy każdorazowo będzie 

przedmiotem uzgodnień między Stronami. Uzgodnienia 

dokonywane będą drogą elektroniczną, nie później niż 

do dnia ustalonego w zamówieniu. 

2. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między 

Stronami mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia 

okoliczności, za które Dostawca nie ponosi 

odpowiedzialności, w szczególności okoliczności, które 

zaistniały z przyczyn leżących po stronie przewoźnika. 

3. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli 

zgłoszenie gotowości do odbioru towaru nastąpiło w 

umówionej dacie, nawet w przypadku gdy faktyczny 

odbiór nie nastąpił z przyczyn leżących po stronie 

Kupującego. 

4. Jeżeli niedotrzymanie terminu dostawy jest wynikiem 

zaistnienia siły wyższej, termin dostawy ulega 

przedłużeniu o rozsądny okres czasu, w tym o czas, w 

którym Dostawca nie mógł realizować umowy wskutek 

trwania siły wyższej. Dostawca poinformuje Kupującego 

o rozpoczęciu i zakończeniu takich okoliczności w 

możliwie najszybszym terminie. W przypadku 

wystąpienia powyższych okoliczności Kupujący nie 
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będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych z 

opóźnieniem dostawy. 

5. Pod pojęciem siły wyższej, o której mowa w Punkcie IV 

ust. 4 rozumie się w szczególności: a) mobilizację sił 

zbrojnych, b) wojnę, c) zamieszki, d) strajki, e) blokady, 

f) pożar, g) powódź, h) klęskę żywiołową, i) niewłaściwą 

i/albo niepunktualną dostawę spowodowaną działaniem 

operatora logistycznego, j) przeszkody nie do 

przewidzenia przez Dostawcę, znajdujące się poza jego 

odpowiedzialnością. 

6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w 

dostawie towarów wynikające ze zwłoki producenta 

towarów w szczególności: przerwa w produkcji, strajk, 

postój produkcyjny. Punkt IV ust. 4 stosuje się 

odpowiednio. 

7. W razie opóźnienia w odbiorze towaru po stronie 

Kupującego Dostawca zapewni magazynowanie towaru 

na ryzyko i koszt Kupującego. W przypadku, gdy towar 

był wysyłany do Kupującego i nie został odebrany, 

zostaje on z powrotem przetransportowany do 

magazynu Dostawcy na ryzyko i koszt Kupującego. 

Kupujący zapłaci wszelkie powstałe wskutek 

okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie, 

koszty na podstawie refaktury wystawionej przez 

Dostawcę. 

8. Dostawca ma prawo wyznaczyć Kupującemu dodatkowy 

termin do odbioru towaru 

w przypadku pozostawania przez Kupującego w 

opóźnieniu z zagrożeniem odstąpienia od umowy. W 

razie bezskutecznego jego upływu Dostawcy przysługuje 

również prawo do obciążenia Kupującego wszelkimi 

kosztami w związku z niewykonywaniem przez niego 

umowy. 

9. Roszczenia Kupującego za szkody spowodowane 

niedotrzymaniem terminów dostawy będą ograniczone 

do 5 % wartości takiej części dostawy, która nie została 

zrealizowana lub została zrealizowana po ustalonym 

terminie. Ograniczenie odpowiedzialności nie będzie 

miało zastosowania w przypadkach działania umyślnego 

po stronie Dostawcy oraz w przypadkach, 

w których przepisy obowiązującego prawa zakazują 

wykluczenia lub ograniczenia zakresu 

odpowiedzialności.   

10. Jeżeli świadczenie stało się niemożliwe do realizacji 

skutkiem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązanie wygasa. 

 

V. Ceny i Warunki płatności 

1. W przypadku braku odmiennych ustaleń między 

Stronami, za cenę towaru uważa się kwotę wynikającą z 

potwierdzenia wyrażenia przez Dostawcę zgody na 

realizację zamówienia.  

2. Wszystkie ceny podawane są jako ceny netto. Kupujący 

każdorazowo zobowiązany jest do zapłaty kwoty 

podatku VAT według obowiązujących stawek. 

3. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie 

realizacji zamówienia np., przeładunek, cło 

i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji 

zamówienia obciążają Kupującego. 

4. Ceny towarów mogą być w każdym czasie podniesione 

przez Dostawcę. Nie dotyczy to jednak cen towarów 

zamówionych przez Kupującego przed wprowadzeniem 

przez Dostawcę w życie zmian, o których mowa w zdaniu 

poprzednim. 

5. Dostawa towaru nastąpi po dokonaniu przez Kupującego 

płatności 100% ceny, chyba że Strony przy danej 

transakcji postanowią inaczej. 

6. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za 

towar w terminie wskazanym na fakturze na rachunek 

bankowy Dostawcy wskazany w fakturze.    

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty 

na rachunku bankowym Dostawcy. 

8. W przypadku braku uregulowania przez Kupującego 

płatności w terminie określonym 

w fakturze, Dostawca uprawniony jest do naliczania 

odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach 

handlowych od dnia następującego po dniu określonym 

w fakturze jako termin zapłaty. 

9. W przypadku uchybienia terminowi zapłaty, wszelkie 

płatności zalicza się w pierwszej kolejności na zapłatę 

należnych odsetek. W przypadku uchybienia terminowi 

zapłaty z kilku tytułów, wszelkie płatności zalicza się w 

pierwszej kolejności na poczet najdalej wymagalnej 

wierzytelności. 

10. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą za towar powyżej 30 

dni, Dostawca może obciążyć go kosztami działań 

windykacyjnych podjętych dla uzyskania zapłaty za 

dostarczony towar. 

11. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty, Dostawca 

może powstrzymać się ze spełnieniem kolejnego 

świadczenia do czasu uregulowania zaległej należności 

(wraz z należnościami ubocznymi) lub zażądać 

odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty. Takie działanie 

Dostawcy nie może być poczytywane za 

niewykonywanie umowy, z którego wynikałyby 

jakiekolwiek roszczenia dla Kupującego w stosunku do 

Dostawcy. 

12. Strony mają prawo do dokonywania wzajemnych 

potrąceń tylko jeżeli roszczenia są bezsporne albo 

zostały już prawomocnie zasądzone we właściwym 

postępowaniu sądowym. Strona dokonująca potrącenia 

zobowiązana jest wystawić dokument kompensaty i 

doręczyć go drugiej Stronie. 

 

VI. Odstąpienie od umowy 

1. Dostawca ma prawo odstąpić od umowy w terminie 3 

miesięcy od dnia zawarcia umowy, gdy: 

a. Zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, na które 

Dostawca nie miał wpływu, a które mają istotne 

znaczenie gospodarcze, albo w istotny sposób 

zmieniają treść świadczenia, albo w sposób istotny 

wpływają na sytuację Dostawcy; w przypadku 

zaistnienia którejkolwiek 

z wymienionych okoliczności, Dostawcy 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy 

w całości lub części, a Kupujący nie ma prawa do 

zgłaszania roszczeń o odszkodowanie. 
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2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wpływa na 

zakres ustawowego prawa odstąpienia wynikającego z 

przepisów Kodeksu cywilnego. 

3. Poza przypadkami odstąpienia od umowy 

przewidzianymi w niniejszym punkcie, Strony mogą w 

każdym czasie rozwiązać umowę za porozumieniem.  

 

VII. Gwarancja, reklamacje i odpowiedzialność 

odszkodowawcza 

1. Strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy wobec 

Kupującego z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 § 1 

Kodeksu cywilnego.  

2. Wszelkie znajdujące się w ofercie Dostawcy towary 

objęte są gwarancją producenta i to on odpowiada za 

wszelkie wady, usterki i niezgodności towaru, w 

szczególności niezgodności parametrów podanych w 

specyfikacji towaru. 

3. Zakres gwarancji, czas jej trwania, szczegółowe warunki 

postępowania gwarancyjnego oraz okoliczności 

wyłączające możliwość skorzystania z gwarancji 

wynikają z dokumentu gwarancyjnego wydanego przez 

producenta.  

4. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza, że 

Kupujący zapoznał się z warunkami gwarancyjnymi 

wydanymi przez producenta i je akceptuje. 

5. Brak zapoznania się przez Kupującego z warunkami 

gwarancyjnymi wydanymi przed producenta nie 

uprawnia Kupującego do zgłaszania roszczeń 

gwarancyjnych wykraczających poza zapisane w ww. 

dokumencie. 

6. Kupujący w celu skorzystania z uprawnień 

gwarancyjnych zobowiązany jest kontaktować się 

bezpośrednio z producentem będącym gwarantem w 

sposób określony w dokumencie gwarancyjnym z 

zachowaniem określonych przez gwaranta terminów na 

zgłoszenie roszczeń. 

7. Dostawca może reprezentować Kupującego w 

przypadku dochodzenia od producenta roszczeń 

gwarancyjnych, jeżeli wynika to z odrębnych ustaleń 

między Stronami. 

8. W przypadku zamówienia towarów 

niepełnowartościowych oraz posiadających wady, 

o których Kupujący wiedział przed złożeniem 

zamówienia, warunki gwarancyjne nie mają 

zastosowania. Kupujący nie będzie zgłaszał roszczeń 

gwarancyjnych dotyczących towarów, o których mowa 

w zdaniu poprzednim. 

9. Zgłoszenie reklamacji wynikających z tytułu realizowania 

uprawnień z gwarancji nie zwalnia Kupującego z 

obowiązku terminowej zapłaty ceny wobec Dostawcy. 

10. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa, Strony wyłączają odpowiedzialność 

Dostawcy za szkodę, za wyjątkiem szkody 

spowodowanej z winy umyślnej lub rażącego 

niedbalstwa Dostawcy. Niniejsza regulacja nie narusza 

innych postanowień Ogólnych Warunków odnoszących 

się do kwestii odpowiedzialności. 

 

VIII. Zabezpieczenie roszczeń Dostawcy 

1. Dostawca oświadcza, iż w celu zabezpieczenia roszczeń z 

tytułu terminowego uiszczania ceny za zamawiany towar 

korzystać będzie z ubezpieczenia należności przez 

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A., 

a Kupujący wyraża na to zgodę. 

2. Kupujący wyraża zgodę na cesje wierzytelności 

przysługujących Dostawcy względem Kupującego, 

których Dostawca może dokonywać na wybrany przez 

siebie każdorazowo podmiot. 

3. Wskutek naruszeń przez Kupującego Ogólnych 

Warunków, w szczególności wskutek opóźnień w 

płatnościach, Dostawca jest uprawniony do żądania 

zwrotu towaru będącego przedmiotem dostawy po 

uprzednim pisemnym wezwaniu, a Kupujący jest 

zobowiązany do wydania towaru. Koszty zwrotu towaru 

ponosi Kupujący. Żądanie zwrotu towaru może dotyczyć 

jedynie towaru nowego, nieuszkodzonego, fabrycznie 

zapakowanego. 

4. Skorzystanie przez Dostawcę z uprawnienia, o którym 

mowa w punkcie VIII ust. 3, oznacza odstąpienie przez 

niego od umowy tylko wtedy, gdy zostanie to wyraźne 

wskazane w treści wezwania, o którym mowa w punkcie 

VIII ust. 3. 

5. Dostawca jest uprawniony do uczynienia wymagalnym 

całości pozostałych nieuregulowanych przez Kupującego 

należności z tytułu zapłaty ceny i przy zmianie 

uzgodnionych ustaleń poprzez żądanie dokonania 

płatności z góry, żądanie złożenia zabezpieczenia albo 

żądanie natychmiastowej spłaty wszystkich 

wierzytelności opierających się na tym samym stosunku 

prawnym w sytuacji, gdy: 

a. Kupujący przekracza wyznaczony w fakturze termin 

płatności, 

b. stosunki majątkowe Kupującego ulegną zmianie, 

c. Dostawca po zawarciu umowy poweźmie 

niekorzystne informacje o Kupującym, stawiające w 

wątpliwość zdolność płatniczą i kredytową 

kupującego, 

d. Kupujący wstrzymał swe płatności, 

e. Złożony został wniosek o wszczęcie postanowienia 

upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub 

likwidacyjnego obejmującego majątek Kupującego. 

 

IX. Zastrzeżenie prawa własności 

1. Dostawca zachowuje prawo własności towaru do czasu 

całkowitej zapłaty ceny za towar przez Kupującego. 

2. Kupujący jest uprawniony w ramach prowadzonej przez 

siebie działalności gospodarczej do dalszej odsprzedaży 

towarów, które nabył od Dostawcy i co do których 

Dostawca zachowuje prawo własności do czasu 

całkowitej zapłaty ceny za towar przez Kupującego. 

3. Zbycie towaru przez Kupującego jest dozwolone jedynie 

w drodze umowy sprzedaży i jest równoznaczne z 

przeniesieniem wierzytelności o zapłatę ceny, 

przysługującej Kupującemu z tytułu umowy sprzedaży 

towaru w stosunku do nabywcy na Dostawcę na 

zasadach określonych w ust. 4-7 poniżej. 

4. Kupujący z chwilą złożenia zamówienia na towar 

przelewa na Dostawcę wszelkie roszczenia w stosunku 
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do odbiorców Kupującego, jakie powstaną z tytułu 

dalszej sprzedaży zastrzeżonego towaru. 

5. W przypadku gdy towary odsprzedawane przez 

Kupującego, których właścicielem pozostaje Dostawca 

wraz z towarami nie stanowiącymi własności Dostawcy, 

przeniesienie wierzytelności o zapłatę ceny 

przysługującej Kupującemu następuje wyłącznie do 

wysokości wartości towaru zakupionego od Dostawcy. 

6. Na żądanie Dostawcy Kupujący jest zobowiązany do 

powiadomienia dłużników o przeniesieniu 

wierzytelności, powiadomienia Dostawcy o osobie 

dłużnika i wysokości wierzytelności oraz doręczenia 

Dostawcy wszelkich dokumentów potrzebnych do 

ściągnięcia wierzytelności w drodze egzekucji sądowej. 

7. Przy dalszej sprzedaży Kupujący jest zobowiązany do 

zastrzeżenia prawa własności towaru do czasu 

całkowitej zapłaty ceny towaru przez ostatecznego 

nabywcę. 

8. W przypadku opóźniania się przez Kupującego z zapłatą 

ceny za towar, Dostawca może żądać wydania mu tego 

towaru z powrotem. W przypadku żądania zwrotu 

towaru przez Dostawcę Punkt VIII ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

9. Obowiązkiem Kupującego jest zapłata ceny za towar. 

Kupujący nie może zwolnić się ze zobowiązania poprzez 

zwrot towaru. 

 

X. Poufność 

1. Dostawca i Kupujący zachowają w tajemnicy wszelkie 

informacje, które od siebie nawzajem otrzymają, w 

szczególności informacje o charakterze technicznym, 

technologicznym, organizacyjnym i handlowym, które 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

2. Obowiązek, o którym mowa w punkcie X, ust. 1, dotyczy 

także pracowników Stron oraz innych podmiotów z nimi 

współpracujących 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie obowiązuje 

w stosunku do informacji:  

a. Którymi Strona już dysponowała w sposób zgodny z 

prawem w momencie ich ujawnienia, chyba, że 

takie informacje podlegały obowiązkowi 

zachowania poufności, 

b. Które Strona otrzymała w terminie późniejszym w 

sposób niezależny i zgodny w prawem, nie będąc 

zobowiązaną do utrzymania ich w tajemnicy, 

c. Które są lub staną się powszechnie znane bez 

naruszenia umowy przez żadną ze Stron. 

4. Strony przyjmują do wiadomości oraz wyrażają zgodę, że 

druga Strona może zostać zobowiązana do ujawnienia 

informacji oraz do dostarczenia dokumentacji, łącznie ze 

sprawami odnoszącymi się do usług świadczonych na 

podstawie zamówienia lub/i umowy, odpowiednim 

organom sądowym i administracyjnym na podstawie 

odpowiednich decyzji i orzeczeń. O zaistnieniu takiej 

konieczności Strona informuje drugą Stronę 

niezwłocznie. 

5. Każda ze Stron zachowuje własność i wszelkie prawa do 

wszystkich dokumentów udostępnionych drugiej 

Stronie. Takie dokumenty mogą być powielane, 

kopiowane lub przesyłane osobom trzecim jedynie za 

zgodą Strony, która je udostępnia. 

6. Postanowienia, o których mowa w Punkcie X obowiązują 

również po zakończeniu wszelkiej współpracy handlowej 

między Stronami opartej na postanowieniach 

niniejszych Ogólnych Warunków i zawieranych w 

oparciu o nie umów.  

 

XI. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Postanowienia niniejszego Punktu stosuje się do 

Kupujących będących osobami fizycznymi prowadzącymi 

jednoosobową działalność gospodarczą, osób fizycznych 

będących wspólnikami w spółkach osobowych oraz osób 

fizycznych odpowiedzialnych za kontakt z Dostawcą 

zatrudnionych lub świadczących usługi na rzecz 

Kupującego, niezależnie od formy prawnej, w jakiej 

działa Kupujący. 

2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest 

Dostawca. 

3. Dane osobowe Kupującego są lub mogą być 

przetwarzane: 

a) w celu wykonania umowy, w tym umożliwienia 

świadczenia usług elektronicznych, a także w celu 

podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy [art. 

6 ust. 1 lit. b) RODO], 

b) w celu obsługi reklamacji, jeżeli Kupujący złoży 

reklamację w związku z zawarciem umowy [art. 6 ust. 1 

lit. b), c) i d) RODO], 

c) w celu kontaktowania się z Kupującym w związku z 

ww. celami lub w razie istnienia prawnie uzasadnionego 

interesu Dostawcy, z którego realizacją powiązana jest 

konieczność kontaktu z Kupującym [art. 6 ust. 1 lit. b) lub 

f) RODO], 

d) dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów, realizowanych przez Dostawcę, w tym dla 

celów archiwizacyjnych, w celu obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia 

ewentualnych, a także w celu obsługi płatności [art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO], 

e) w celu przesyłania poprzez e-mail informacji o 

promocjach i nowościach pojawiających się u Dostawcy, 

jeżeli Kupujący wyraził na to zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO]. 

4. Ponadto przepisy prawa mogą wymagać od Dostawcy 

przetwarzania danych osobowych Kupującego, np. dla 

celów rachunkowych i podatkowych. 

5. Poza przypadkami, w których podanie danych 

osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów 

prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

6. Podanie następujących danych osobowych Kupującego 

jest umownym wymogiem skutecznego złożenia 

zamówienia: imię, nazwisko, adres e-mailowy, numer 

telefonu kontaktowego. Niepodanie tych danych 

uniemożliwi złożenie zamówienia. W celu realizacji 

umowy z dostawą Towaru do Kupującego niezbędne jest 

ponadto podanie danych adresowych (ulica, numer 
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domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj). 

Niepodanie tych danych uniemożliwi wysłanie Towaru 

do Kupującego. 

7. W celu wystawienia przez Dostawcę faktury niezbędne 

jest podanie danych osobowych Kupującego wskazanych 

w art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, takich jak: imiona i nazwiska podatnika 

i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, numer, za 

pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na 

potrzeby podatku. Niepodanie tych danych 

uniemożliwia wystawienie prawidłowej faktury. 

8. Dostawca powierza wykonywanie niektórych usług 

swoim usługodawcom (dalej: "Odbiorcom Danych"). Z 

tego względu może nastąpić ujawnienie Odbiorcom 

Danych danych osobowych Kupującego w niezbędnym 

dla danej usługi zakresie. Dotyczy to podmiotów 

świadczących na rzecz Dostawcy usługi kurierskie, 

informatyczne, hostingowe, prawne lub księgowe. Dane 

mogą zostać również ujawnione podmiotom 

zapewniającym usługi płatnicze (w tym bankowe). 

9. Okres przechowywania danych osobowych jest 

uzależniony od celu przetwarzania. Jeżeli dane osobowe 

są przetwarzane w związku z realizacją umowy, dane te 

będą przechowywane przez okres obowiązywania 

(realizacji) umowy z Dostawcą, a także do upływu okresu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z 

tej umowy, nie dłużej jednak niż przez 10 lat, chyba że 

wystąpi inna podstawa przetwarzania. 

10. Dane osobowe mogą być przechowywane w celach 

archiwizacyjnych (w tym dla spełnienia obowiązku 

rozliczalności), nie dłużej jednak niż przez 10 lat, chyba 

że wystąpi inna podstawa przetwarzania. Przepisy prawa 

mogą obligować Dostawcę do przechowywania danych 

osobowych przez określony czas, np. w celach 

rachunkowych. 

11. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą 

przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po jej 

cofnięciu - do upływu okresu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń. 

12. Kupującemu przysługuje prawo żądania dostępu do 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

przeniesienia danych do innego administratora. 

13. Udzielone zgody można cofnąć w dowolnym momencie, 

co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

14. Ponadto Kupującemu przysługuje prawo sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego 

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów, realizowanych przez Dostawcę. 

15. Kupujący ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych na potrzeby 

marketingu bezpośredniego. 

16. Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je 

na podany adres mailowy Dostawcy: 

kontakt@solarenergysystems.pl. 

17. Dostawca ponadto informuje, że Kupującemu 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

 

XII. Postanowienia końcowe 

1. Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie dnia 1 lutego 

2019 r. i obowiązują do dnia ich zmiany bądź uchylenia 

przez Dostawcę. Dostawca zastrzega sobie prawo do 

zmiany Ogólnych Warunków. Zmiany te nie będą miały 

wpływu na złożone zamówienia zawarte, realizowane 

lub wykonane umowy. 

2. Jeżeli niektóre postanowienia Ogólnych Warunków 

okażą się nieważne lub bezskuteczne, nie narusza to 

ważności i skuteczności pozostałych postanowień 

Ogólnych Warunków. 

3. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków stosuje 

się odpowiednio do umów zawieranych przez Strony w 

drodze negocjacji, chyba że Strony w toku negocjacji 

postanowią inaczej. 

4. Cesja wierzytelności Kupującego przysługujących mu 

względem Dostawcy jest wyłączona, chyba że Dostawca 

wyrazi zgodę na taki przelew wyrażoną w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowy zawierane przez Strony, do których stosuje się 

niniejsze Ogólne Warunki, podlegają przepisom 

polskiego prawa, w szczególności regulacjom Kodeksu 

cywilnego. Przepisów Konwencji Narodów 

Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia 1980 r. o 

międzynarodowej sprzedaży towarów nie stosuje się. 

6. Dostawca i Kupujący będą dążyć do polubownego 

załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z 

wykonywaniem zamówień i/lub umów objętych 

niniejszymi Ogólnymi Warunkami. W przypadku 

niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie 

spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych 

uregulowań rozstrzygają sądy powszechne właściwe 

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Dostawcy.  
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