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    OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 
 
 

1. Definicje. 

1.1. „Sprzedający” – ‘’MPW MED. INSTRUMENTS” SPÓŁDZIELNIA PRACY  
z siedzibą w Warszawie, ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa;  
REGON: 000401029  
NIP: 5250001753.  

1.2. „Kupujący” - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej. 

1.3. „Towary” - to dobra wyprodukowane lub odsprzedawane przez 
Sprzedającego, które mają być sprzedane na podstawie umowy 
sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.  

1.4. „Towary na specjalne zamówienie” - to towary, w których zgodnie  
z Zamówieniem Kupującego dokonano zmian w stosunku do towarów 
będących w standardowej ofercie Sprzedającego lub naniesiono na 
towar oznaczenia właściwe dla Kupującego.  

1.5. „Zamówienie” - to oferta zakupu złożona przez Kupującego na piśmie. 
Może być dostarczona listownie, faksem lub e-mailem, ale musi 
zawierać: asortyment zamawianych towarów, ich ilość, dane 
Kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, 
dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru 
zamawianych towarów.  

1.6. „Potwierdzenie” - to pisemne oświadczenie Sprzedającego (w formie 
faktury pro-forma bądź potwierdzenia) o przyjęciu zamówienia, 
przekazane Kupującemu maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych po 
jego otrzymaniu wraz z określeniem co najmniej: ceny towaru, 



sumarycznej jego wartości, terminu, miejsca i sposobu dostawy wraz  
z warunkami płatności.  

1.7. „Sprzedaż” - to rodzaj umowy prawa cywilnego, w której Sprzedający 
zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy i wydać mu 
rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić 
Sprzedającemu cenę.  

 
2. Postanowienia ogólne. 

 
2.1. OWS podane są do wiadomości Kupującego na stronie internetowej: 

www.mpw.pl. Obowiązek zapoznania się z OWS leży po stronie 
Kupującego. 

2.2. Wszelkie odstępstwa od postanowień OWS zawarte w zamówieniu 
Kupującego wymagają pisemnej akceptacji Sprzedającego pod 
rygorem nieważności. 

2.3. Wzajemne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na 
piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.  

2.4. We wszystkich pozostałych przypadkach sprzedaży realizowanych przez 
Sprzedającego obowiązuje niniejsze OWS w brzmieniu z dnia złożenia 
zamówienia przez Kupującego.  

2.5. Sprzedający stawia towar do dyspozycji Kupującego w dniu wydania 
go z magazynu.  

2.6. Sprzedający udziela na swoje wyroby gwarancji. Informacji w tym 
przedmiocie udziela Dział Sprzedaży. 

 
3. Zamówienie, zawarcie umowy sprzedaży.  
 

3.1. Informacje podane w folderach, reklamach oraz ofertach Sprzedawcy 
nie  wywołują żadnych skutków prawnych, a są jedynie zaproszeniem 
do negocjacji. 

3.2. Zamówienie powinno zawierać:  
•   nazwę i dokładny adres Kupującego,  
• numer i miejsce wpisu do ewidencji gospodarczej lub KRS,  
• REGON i NIP (z załączeniem dokumentu, jeśli zamówienie składane 

jest po raz pierwszy),  
• ilość i rodzaj towaru z przywołaniem numeru katalogowego oraz 

numeru oferty, 
• termin i miejsce dostawy towaru.  

3.3. Pisemne potwierdzenie przez Sprzedającego zamówienia złożonego 
przez Kupującego uznaje się za formalne zawarcie umowy pomiędzy 
Sprzedającym a Kupującym. Złożenie zamówienia przez Kupującego 

http://www.mpw.pl/


nie wiąże Sprzedającego, a brak odpowiedzi nie oznacza milczącego 
przyjęcia zamówienia.  

 
4. Odbiór i dostawy towarów. 

 
4.1. Kupujący może odebrać towar z magazynu Sprzedającego własnym 

transportem (własnym środkiem transportu lub przez przewoźnika).  
4.2. Sprzedający, na prośbę Kupującego, może wykonać dostawę towaru 

(wykonanie to może odbyć się środkiem transportu Sprzedającego lub 
przez przewoźnika). Dostawa wykonana w ten sposób będzie 
refakturowana i jej koszt poniesie Kupujący. 

4.3. Kupujący jest zobowiązany skontrolować dostarczany towar pod 
względem jakości i ilości oraz zgodności dostarczonego asortymentu  
i dokonać w obecności przewoźnika właściwych adnotacji na 
dokumencie przewozowym lub innym dowodzie wydania towaru.  

4.4. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń Kupujący zobowiązany jest 
niezwłocznie, najdalej 24 godziny od otrzymania towaru, pisemnie 
poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, a także umożliwić 
Sprzedającemu zbadanie dostarczonego towaru w stanie 
nienaruszonym.  

4.5. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez zgłoszenia 
zastrzeżeń będzie oznaczało prawidłowe dostarczenie towarów 
zgodnie z zamówieniem i potwierdzeniem.  

4.6. Jeżeli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest 
możliwe wykonanie obiektywnej kontroli dostarczonego towaru, 
kontrola przy odbiorze powinna obejmować dokumenty przewozowe, 
ilość i stan opakowań oraz dane dotyczące oznaczenia towaru na 
opakowaniach a także szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast, kiedy 
stanie się to możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu towaru, 
zanim zostanie on wykorzystany, powinna być przeprowadzona 
szczegółowa kontrola, a wyniki jej bez zwłoki, w ciągu 24 godzin,  
przekazane Sprzedawcy.  

4.7. Zgłoszenie Sprzedawcy wady ukrytej musi nastąpić niezwłocznie po 
stwierdzeniu istnienia wady, ale w terminie nie przekraczającym 30 dni 
od dnia odbioru towaru.  

4.8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie 
umowy, jeżeli opóźnienia nie wynikają z jego wyłącznej winy.  

4.9. Posiadane przez Sprzedającego certyfikaty oraz deklaracje zgodności 
potwierdzające jakość towaru, Sprzedawca dostarcza na wyraźną 
prośbę Kupującego. Powyższe dokumenty są dostępne na stronie 
internetowej www.mpw.pl w zakładce „do pobrania” .  



 
5. Ceny i warunki płatności.  

 
5.1. Ceny podane w ofertach są wiążące w okresie podanym w ofercie.  
5.2. Ceny podane w cenniku Sprzedającego są cenami netto. Jest do nich 

doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia 
faktury. 

5.3. Ceny towarów są cenami umownymi. Sprzedający zastrzega sobie 
prawo zmiany cen w przypadku zmiany kursu walut, wzrostu cen 
surowców bądź innych czynników.  

5.4. Wszelkie koszty, mogące wyniknąć w razie realizacji zamówienia 
obciążają Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej.  

5.5. Sprzedający ma prawo pobrać od Kupującego zaliczkę. Jej wysokość 
będzie ustalona indywidualnie. Zostanie rozliczona po całkowitej 
realizacji dostawy.  

5.6. Udzielone przez Sprzedającego rabaty wymagają indywidualnych 
ustaleń na piśmie.  

5.7. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku uiszczenia 
zapłaty za dostarczony towar.  

5.8. Termin płatności Sprzedający wskazuje na fakturze. Jeśli nie zostanie 
dotrzymany przez Kupującego, Sprzedający ma prawo do naliczenia 
odsetek ustawowych (o ile indywidualne umowy nie stanowią inaczej).  

5.9. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego przez okres 
dłuższy niż 30 dni, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania 
dalszych dostaw lub świadczenia usług do chwili uiszczenia zaległej 
zapłaty. 

 
6. Pozostałe postanowienia.  

 
6.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite 

niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeśli jest to 
spowodowane działaniem siły wyższej. Za siłę wyższą rozumie się 
okoliczności niezależne od stron takie jak: pożar, strajki, embargo, 
ograniczenia energetyczne i inne. 

6.2. Sprzedający nie odpowiada za przydatność dostarczonego, zgodnie  
z zamówieniem towaru do pożądanych przez Kupującego celów.  

6.3. Kupujący nie może dokonywać cesji praw wynikających z zawartej 
umowy lub złożonego zamówienia na rzecz osób trzecich bez pisemnej 
zgody Sprzedającego.  



6.4. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia, jak i w celach 
marketingowych związanych z jego działalnością.  

6.5. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z 
postanowieniami Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000), tzw: Dyrektywy RODO, szczegóły 
dostępne są pod linkiem: https://mpw.pl/polityka-prywatnosci 

6.6. W sprawach nie uregulowanych w OWS mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, a także postanowienia 
pisemnych umów, o ile doszło do ich zawarcia. 
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