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Ogólne warunki dostaw 

GATNER TECHNOLOGY GROUP 
z dnia 30.03.2017 r. 

 

 

 

§ 1 [Definicje] 

 

1.1. Określenia użyte w dalszej części ogólnych warunkach dostaw oznaczają odpowiednio: 

1.1.1. Dokumentacja Techniczna - wszelkie dokumenty określające specyfikację techniczną 

Produktów, w tym sposób ich wytworzenia, opracowane w formie papierowej lub 

elektronicznej; 

1.1.2. Gatner Technology Group - GATNER DARIUSZ Firma Handlowo-Usługowa „DAREX” z 

siedzibą w Przyszowicach, ul. Brzeg 20, 44-178 Przyszowice, NIP 6481880040, REGON 

273373034; 

1.1.3. Odbiorca - podmiot niebędący konsumentem, zawierający Umowę z Gatner Technology 

Group; 

1.1.4. OWD - niniejsze ogólne warunki dostaw; 

1.1.5. Produkty - wszelkie wyroby wytwarzane, sprzedawane, dostarczane lub poddawane 

obróbce przez Gatner Technology Group; 

1.1.6. Strony - Gatner Technology Group oraz Odbiorca;  

1.1.7. Umowa - umowa dostawy, umowa sprzedaży, umowa o dzieło lub inna umowa o 

podobnym charakterze, dotycząca Produktów, zawarta pomiędzy Gatner Technology 

Group a Odbiorcą; 

 

§ 2 [Postanowienia ogólne] 

 

2.1. OWD regulują warunki realizacji dostaw realizowanych przez Gatner Technology Group na 

podstawie Umów zawartych z Odbiorcami.  

2.2. Niniejsze OWD stanowią integralną część wszelkich Umów zawieranych przez Gatner 

Technology Group. Postanowienia zawarte w OWD obowiązują o ile Strony w sposób wyraźny 

nie wyłączyły ich zastosowania lub nie dokonały ich modyfikacji w treści Umowy. 

2.3. W razie sprzeczności treści Umowy z OWD Strony są związane Umową. 

2.4. Poprzez zawarcie Umowy z Odbiorcą Gatner Technology Group oświadcza i zapewnia, że: 

2.4.1. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi w zakresie precyzyjnej 

obróbki CNC, w tym w szczególności w zakresie produkcji części dla branży automotive, 

części dla przemysłu lotniczego, części dla branży medycznej, części do wykrojników i 

tłoczników, form rozdmuchowych, modeli 3D, części do form wtryskowych, form 

odlewniczych oraz form do termoformowania; 
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2.4.2. jest czynnym płatnikiem podatku VAT. 

2.5. Poprzez zawarcie Umowy z Gatner Technology Group Odbiorca oświadcza i zapewnia, że: 

2.5.1. jest czynnym płatnikiem podatku VAT; 

2.5.2. w chwili zawarcia Umowy jego stan majątkowy pozwala na należyte wykonanie 

wynikających z niej zobowiązań finansowych; 

2.5.3. produkcja zamówionych przez niego Produktów zgodnie z dostarczoną Dokumentacją 

Techniczną nie wymaga od Gatner Technology Group posiadania koncesji, pozwoleń ani 

też żadnych innych decyzji administracyjnych, a w szczególności zamówione Produkty 

nie będą wykorzystywane do produkcji uzbrojenia i nie stanowią  broni, amunicji, ani 

wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w rozumieniu Ustawy 

z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i 

technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2017.290 t.j.); 

2.1.1. dostarczona przez niego Dokumentacja Techniczna ani też wytworzone w oparciu o nią 

Produkty nie będą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności jakichkolwiek 

praw własności intelektualnej (praw autorskich, patentów, wzorów przemysłowych itp.). 

W razie naruszenia przez Produkty praw osób trzecich w związku ze spełnieniem 

wymogów zawartych w zamówieniu lub w Dokumentacji Technicznej Odbiorca 

zobowiązany jest zwolnić Gatner Technology Group od wszelkiej odpowiedzialności 

względem tych podmiotów, w tym w szczególności od obowiązku świadczenia na ich 

rzecz wszelkich odszkodowań i innych dochodzonych przez nich roszczeń. 

 

§ 3 [Sposób wykonywania Umowy] 

 

3.1. Gatner Technology Group zobowiązuje się do wykonania Umowy z należytą starannością  

z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.  

3.2. Gatner Technology Group przy wykonywaniu Umowy może posługiwać się osobami trzecimi 

oraz może powierzyć wykonanie Umowy w całości lub w części swoim podwykonawcom, za 

których działania i zaniechania odpowiada względem Odbiorcy jak za własne. 

3.3. Jeśli Strony uzgodniły, że surowce, materiały lub Dokumentacja Techniczna niezbędna do 

wykonania Produktów zostanie dostarczona przez Odbiorcę, wówczas: 

3.3.1. Gatner Technology Group w terminie 7 dni roboczych po ich otrzymaniu zawiadomi 

Odbiorcę o ewentualnej nieprzydatności dostarczonych przez Odbiorcę surowców, 

materiałów lub Dokumentacji Technicznej do prawidłowego wykonania zamówionych 

Produktów; 

3.3.2. wskazany w Umowie termin jej wykonania przez Gatner Technology Group nie biegnie 

dopóki Odbiorca nie dostarczy surowców, materiałów lub Dokumentacji Technicznej 

niezbędnej do wykonania Produktów; 

3.3.3. po wykonaniu Umowy Gatner Technology Group zwróci Odbiorcy niezużytą część 

surowców lub materiałów a w przypadku zwłoki Odbiorcy w ich odbiorze przekraczającej 



Strona 3 z 5 

tydzień od dnia wezwania do ich odbioru własność niezużytych surowców i materiałów 

przechodzi na Gatner Technology Group. 

 

§ 4 [Warunki dostaw] 

 

4.1. Dostawy Produktów wytwarzanych przez Gatner Technology Group będą dokonywane na 

terenie zakładu produkcyjnego (adres: ul. Brzeg 20, 44-178 Przyszowice) w godzinach pracy 

zakładu, tj. od 8.00 do 16.00. Powyższy zakład produkcyjny jest miejscem spełnienia świadczenia 

przez Gatner Technology Group. 

4.2. Jeżeli Strony uzgodniły, że Produkty mają być przesłane przez Gatner Technology Group do 

miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia wskazanym w powyższym punkcie, 

wydanie Produktów Odbiorcy nastąpi z chwilą, gdy w celu dostarczenia Produktów na miejsce 

przeznaczenia Gatner Technology Group przekaże je przewoźnikowi trudniącemu się 

przewozem rzeczy tego rodzaju. W przypadku, gdy Gatner Technology Group dostarcza  

Produkty transportem własnym (nie korzystając z usług firm przewozowych) wydanie 

Produktów Odbiorcy następuje z chwilą ich rozładunku.     

4.3. Gatner Technology Group wyda Produkty Odbiorcy w sposób odpowiadający ich właściwościom 

i zapewniający ich całość i nienaruszalność. 

4.4. Wydanie Produktów nastąpi wraz z jednoczesnym pokwitowaniem ich odbioru przez Odbiorcę 

lub jego personel w formie pisemnej na odpowiednich dokumentach WZ przygotowanych przez 

Gatner Technology Group. Jeżeli Odbiorca lub jego personel odmówi pokwitowania odbioru 

Produktów,  Gatner Technology Group wstrzyma się z wydaniem Produktów zachowując prawo 

do domagania się od Odbiorcy zapłaty całości ceny. 

4.5. Z chwilą wydania Produktów Odbiorcy przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane 

z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów. 

4.6. W przypadku zwłoki z odebraniem Produktów:  

4.6.1. Gatner Technology Group ma prawo składować nieodebrane Produkty w wybranym 

przez siebie miejscu (również u podmiotów trzecich) na koszt i ryzyko Odbiorcy; 

4.6.2. niezależnie od powyższego Gatner Technology Group może również wyznaczyć Odbiorcy 

dodatkowy termin, nie krótszy niż dwa tygodnie, na odebranie Produktów a po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od Umowy odstąpić (według 

własnego wyboru, albo w części dotyczącej nieodebranej dostawy, albo co do całej 

reszty niewykonanej Umowy) i sprzedać nieodebrane Produkty. Sprzedając Produkty 

nieodebrane przez Odbiorcę Gatner Technology Group nie jest zobowiązany do 

poszukiwania najkorzystniejszej oferty na rynku i może dokonać sprzedaży tych 

Produktów po cenie złomu. Odbiorca jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej 

z tego powodu, w tym w szczególności do zapłaty różnicy pomiędzy ceną Produktów 

przewidzianą w Umowie a ceną uzyskaną przez Gatner Technology Group z tytułu 

sprzedaży nieodebranych Produktów na rzecz osób trzecich. 

4.7. Odbiorca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt personel oraz sprzęt potrzebny do 

rozładunku Produktów dostarczonych w sposób opisany w punkcie 4.2. OWD.  
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4.8. W trakcie wydania Produktów Odbiorca zobowiązany jest do ich sprawdzenia pod względem 

ilościowym i zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w tym zakresie. Wszelkie zastrzeżenia co do 

braków ilościowych dostarczonych Produktów Odbiorca zobowiązany jest wskazać w 

dokumentach WZ. Odbiorca nie będzie powoływał się względem Gatner Technology Group ani 

też nie będzie dochodził od Gatner Technology Group jakichkolwiek roszczeń związanych z 

brakami ilościowymi Produktów, które nie zostały wskazane przez Odbiorcę w dokumentach WZ 

podpisanych przez jego personel.  

4.9. W ciągu 3 dni od daty wydania Produktów Odbiorca zobowiązany jest do ich sprawdzenia pod 

względem jakościowym i zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w tym zakresie. 

4.10. Gatner Technology Group zastrzega sobie prawo własności dostarczanych Produktów do czasu 

zapłaty przez Odbiorcę całości ceny wskazanej w Umowie.  

4.11. Jeśli zgodnie z Umową Produkty mają być dostarczane partiami a Odbiorca dopuścił się zwłoki z 

zapłatą ceny za dostarczoną część Produktów albo jeżeli ze względu na jego stan majątkowy jest 

wątpliwe, czy zapłata ceny za część Produktów, które mają być dostarczone później, nastąpi w 

terminie, Gatner Technology Group może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych partii 

Produktów wyznaczając Odbiorcy odpowiedni termin, jednak nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy 

niż 14 dni, do uregulowania całości zadłużenia oraz do zabezpieczenia zapłaty za kolejne partie 

Produktów, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od Umowy odstąpić. 

 

§ 5 [Warunki płatności] 

 

5.1. O ile Strony nie uzgodniły inaczej cena za dostarczone Produkty jest płatna w terminie 14 dni od 

wystawienia faktury VAT, przelewem na numer rachunku bankowego Gatner Technology Group 

wskazany na fakturze.  

5.2. Gatner Technology Group wystawi Odbiorcy fakturę VAT po każdej zrealizowanej dostawie 

Produktów. 

5.3. O ile Strony nie uzgodniły inaczej wszelkie rozliczenia dokonywane pomiędzy Gatner Technology 

Group a Odbiorca będą dokonywane w walucie polskiej.  

5.4. Faktury VAT wystawiane przez Gatner Technology Group będą doręczane Odbiorcy w formie 

pisemnej przesyłką pocztową lub kurierską bądź też w formie elektronicznej za pośrednictwem 

korespondencji email.  

 

§ 6 [Odpowiedzialność] 

 

6.1. Gatner Technology Group odpowiada względem Odbiorcy za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Umowy na zasadach ogólnych. Do Umowy nie stosuje się przepisów o rękojmi przy 

sprzedaży. 

6.2. Gatner Technology Group odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste (straty), jakie Odbiorca 

poniósł w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 
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6.3. Odpowiedzialność Gatner Technology Group z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia Gatner Technology Group. 

 

§ 7 [Postanowienia końcowe] 

 

7.1. Strony zachowają w tajemnicy treść Umowy oraz wszelkie informacje pozyskane w związku z jej 

zawarciem i realizacją. 

7.2. Dla celów marketingowych Gatner Technology Group może powoływać się na świadczone na 

rzecz Odbiorcy dostawy i usługi lub też posłużyć się logo Odbiorcy w celu udokumentowania 

swojego doświadczenia w materiałach ofertowych. 

7.3. Umowa podlega prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich. 

7.4. Strony wyłączają w całości zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11.04.1980 

r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 

7.5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Gatner Technology Group. 

7.6. Wszelkie ustalenia, powiadomienia, zawiadomienia itp. dokonywane w trakcie wykonywania 

Umowy dla swej ważności wymagają zachowania (1) formy pisemnej lub (2) formy 

korespondencji e-mail. Czynności dokonywane w innej formie nie są dla Stron wiążące. 

7.7. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 


