
 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KONTENERÓW I DOSTAW 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWS” normują zasady dotyczące zawierania i realizacji umów 
sprzedaży kontenerów świadczonych przez firmę P.P.H.U EURO-MEGA MARIUSZ SZERSZON NIP: 84-142-46-69 
REGON: 191477633 
Zwanym dalej Dostawcą, na rzecz innych podmiotów, zwanych dalej Zamawiającym.  
OWS stanowią integralną część umów sprzedaży kontenerów między dostawcą a zamawiającym.  

&1 

Zawarcie umowy 

1..Zawarcie umowy następuje poprzez złożenia przez zamawiającego zamówienia pisemnego lub drogą elektroniczną.  

2. Zamawiający przy podpisaniu umowy zobowiązany jest do udostępnienia następujących dokumentów: 

                      Zaświadczenie o nadaniu nr NIP 

                      Zaświadczenie o nadaniu nr REGON 

                      Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS 

3. Obowiązek, przedstawiony w ust. 2 nie dotyczy zamówień składanych przez klientów, pozostających w stałych 

stosunkach gospodarczych. 

&2 

Wykonanie umowy 

1. Klient zobowiązuje się do wyrównania i utwardzenia terenu przed dostawą przedmiotu umowy. 

Przygotowania podłoża ( równy i stabilny grunt ) polegające na ułożeniu np. z  płyt jumbo bądź inne podłoże, które 

umożliwi posadowienie kontenerów, lub ich montaż zgodnie z ustalonym terminem dostawy według 

umowy/zamówienia. 

2.  Zamawiający/Klient zobowiązany jest zapewnić dojazd i miejsce manewrowe dla samochodów samowyładowczych 

do miejsca montażu każdego z modułów w odległości nie większej niż 1 metr, po równym i utwardzonym terenie. 

W przypadku braku dojazdu do każdego modułu po równym i utwardzonym terenie zamawiający jest zobowiązany do 

zapewnienia rozładunku (dźwigu) na własny koszt i ryzyko. 

W przypadku obiektu składającego się z kilku modułów należy zapewnić dojazd dla samochodów o dużych 

gabarytach (ciągnik siodłowy z naczepą). 

3.  W przypadku niezależnego od dostawcy opóźnienia terminu dostawy, termin realizacji zamówienia zostaje 

przedłużony o czas trwania przeszkody, która uniemożliwia terminowe dostarczenie kontenerów. 

4.  Zamawiający/Klient jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie podłączenie wszystkich mediów 

zewnętrznych (woda, telefon, uziemienie itp.) oraz podłączenie kontenera/ów do zewnętrznej sieci zasilenia 

elektrycznego.  

5.  Do momentu ostatecznej zapłaty towar zostaje własnością firmy P.P.H.U Euro-Mega Mariusz Szerszon, 

natomiast Zamawiający zobowiązuje się do nierozporządzania przedmiotem umowy ani do jego obciążania 

jakimikolwiek prawami, pod rygorem kary umownej w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 

00/100). 

&3 

Cena i warunki płatności 

1.  Cena za towar określana jest każdorazowo w zamówieniu lub umowie. Do cen doliczany jest podatek VAT zgodnie 

z przepisami, które obowiązują w dniu wystawienia faktury.  

 

2.  Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę. Cena oraz 

termin i sposób zapłaty jest wskazany na fakturze, zgodnie z warunkami zawartymi w zamówieniu/ umowie.  

3.  Zapłatę uważa się za dokonaną w dniu uznania na rachunku bankowym Dostawcy. 



4.  W przypadku braku ostatniej części zapłaty za kontener/y, towar nie wyjedzie od nas z firmy.  

5.  W przypadku opóźnienia w zapłacie Zamawiający/Klient zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi stawkami.  

6.  Dostawca może zażądać od Zamawiającego zapłaty przedpłaty na poczet ceny, w odpowiedniej wysokości i 

terminie. W takiej sytuacji przystąpienie do realizacji zamówienia/umowy uzależnione jest od zapłaty przedpłaty w 

uzgodnionej wysokości i terminie. Opóźnienie w zapłacie przedpłaty trwające dłużej niż 14 dni uprawnia Dostawcę do 

odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy przez Dostawcę nie powoduje powstania dla Zamawiającego 

jakichkolwiek roszczeń, w szczególności roszczeń odszkodowawczych.  

&4 

Kary umowne 

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy strony przewidują poniższe kary umowne : 

1.Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną: 

a) za zwłokę w odbiorze przedmiotu w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w umowie za każdy dzień 

zwłoki.  

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto 

określonego w umowie.  

2.Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy liczona pod wartości wynagrodzenia umownego w wysokości   0,1% za 

każdy dzień zwłoki, maksymalna wysokość kary może wynieść 5% wartości wynagrodzenia netto określonego w 

umowie.  

 b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto 

określonego w umowie.  

 

                                                                                               &5 

                                                                                         Gwarancja 

1.Poniższe warunki gwarancji dotyczą wszystkich kontenerów sprzedawanych przez firmę Euro-Mega.  

2.Dostawca ponosi odpowiedzialność tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu 

umowy.  

3.Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy liczony od daty wydania przedmiotu umowy.  

4.Gwarancja ważna jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

5.Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania 

kontenerów oraz nie przestrzegania warunków zawartych w Instrukcji Użytkowania Kontenerów. 

6.Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego eksploatacyjnego zużycia poszczególnych elementów podzespołów 

kontenera, w tym takich części m.in. żarówki, uszczelki, baterie, itp. 

7.Niniejsza gwarancja nie obejmuje również wyposażenia kontenerów innych producentów które posiadają własną 

gwarancję. Są to między innymi: klimatyzatory, grzejniki, lampy, bojlery na wodę, baterie Umywalkowa, stolarka PCV, 

rolety, stopy podporowe, zbiorniki na szambo itp. 

8.Odpowiedzialność gwarancyjna Sprzedawcy zostaje wyłączona, jeśli uszkodzenie powstało w wyniku skutków 

oddziaływania na kontener zewnętrznych czynników mechanicznych lub chemicznych.  

9.Wszystkie roszczenia gwarancyjne wygasają wraz z upływem określonego powyżej okresu gwarancji, oraz w 

przypadku jakiejkolwiek ingerencji w kontener. 



10.Wszelkie wykryte wady Zamawiający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie po ich zauważeniu. Zgłoszenie wady 

należy dokonać w formie pisemnej na adres Dostawcy; fax nr 58 512 47 16 lub poczta elektroniczna  

biuro@euro-mega.com.pl  . Zgłoszenie musi zawierać dokładny opis wad ze zdjęciami pokazującymi rodzaj i rozmiar 

wady oraz dane kontaktowe do osoby, z którą ma być uzgadniane i prowadzone dalsze postępowanie reklamacyjne.  

11.Dostawca dołoży wszelkich starań, aby czynności gwarancyjne zostały podjęte w terminie 72 godz. ( z 

wyłączeniem niedziel i świąt ) od daty pisemnego zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Usunięcie wady będzie 

dokonane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy usunięcie wady z przyczyn 

niezależnych bezpośrednio od dostawcy lub wynikających ze specyfiki zaistniałej wady, będzie wymagało dłuższego 

czasu, termin usunięcia wady zostanie ustalony wspólnie przez Strony.  

12.Do czasu ostatecznej zapłaty za przedmiot umowy wszelkie naprawy i usterki będą usuwane przez 

Zamawiającego lub na jego koszt.  

 

                                                                                         &6  

                                                                                Siła Wyższa 

1.Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie Umowy lub opóźnienie w jej wykonaniu, jeżeli 

spowodowane jest to okolicznościami Siły Wyższej.  

2.Przez Siłę Wyższą uważa się wszelkie okoliczności, jakich się nie da przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, ani im 

zapobiec na które żadna ze stron nie ma i nie będzie miała wpływu. W szczególności będą to: działania wojenne, akty 

terroru, rozruchy, strajki, pandemia, awarie infrastruktury, którą transportowane są produkty objęte umową lub 

jakiekolwiek inne zdarzenia losowe.  

3.W przypadku, gdy Dostawca nie będzie mógł się wywiązać ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej, 

zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie nie później niż w ciągu 7 dni 

roboczych od zaistnienia takiego wydarzenia.  

&7 
Odstąpienie od umowy 

1, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie trwającego więcej niż 60 dni opóźnienia Dostawcy w realizacji 
zamówienia, po uprzednim pisemnym wezwaniu Dostawy do realizacji zamówienia w dodatkowym terminie 7 dni.  
 
2. W razie odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Dostawca jest zobowiązany do 
zwrotu Zamawiającemu dotychczas zapłaconej części ceny i wynagrodzenia. 
 
3. Dostawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie części lub całości należności.  
 
 
 
                                                                                            &8 
                                                                              Postanowienia Ogólne  
 
1.W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.  
 
2.Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w zamówieniu/umowie może spowodować zmianę wysokości wynagrodzenia 
oraz terminu dostawy.  
 
3.Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umów, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 
właściwego rzeczowo dla siedziby Dostawcy.  
4.Wszelkie zmiany umów lub zamówień powinny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważkości.  
 

   

 
P.P.H.U EURO – MEGA                                                                                                       www.euro-mega.com.pl  
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