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Ogólne Warunki Umów Sprzedaży Towarów i Usług  
Microdis Electronics Sp. z o.o. 

 

 

1. Postanowienia ogólne.  
1.1. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży Towarów i Usług, zwane dalej WARUNKAMI mają 
zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez firmę Microdis Electronics Sp. z o.o. 
z siedzibą w Żernikach Wrocławskich, zwaną dalej Sprzedawcą na rzecz podmiotu, który dokonuje 
zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą (tj. nie jako konsument w rozumieniu 
art.384 § 3 kodeksu cywilnego) - zwanego w treści niniejszych WARUNKACH Kupującym. 
1.2. Odstępstwa od niniejszych Warunków ustalone przez strony umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.  
1.3. WARUNKI uważa się za przyjęte z dniem złożenia Sprzedawcy przez Kupującego zamówienia 
na towar/usługę, nie później jednak niż w dniu odbioru towaru/usługi przez Kupującego. 
1.4. W przypadku, gdy Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą 
przyjęcie Warunków przy pierwszym zamówieniu ma zastosowanie do pozostałych zamówień i umów 
sprzedaży. 
1.5. W przypadku dostaw produktów firmy u-blox, obowiązują: 

Dodatkowe Warunki Sprzedaży i Użytkowania produktów firmy u-blox 
opublikowane na stronie głównej www.microdis.net. w odrębnym dokumencie, stanowiąc 
nierozerwalną część niniejszych WARUNKÓW.  

 

 
2. Oferty i ceny.  
2.1. Wszystkie ceny ustalone przez Sprzedawcę w ofercie są cenami netto w magazynie Sprzedawcy 
(ceny loco magazyn Sprzedawcy).  
2.2. Ceny sprzedaży – o ile nie uzgodniono inaczej - ustalone są w kwotach netto w złotych polskich, 
stanowiących równowartość waluty określonej w ofercie, ustalonych na podstawie kursu sprzedaży 
danej waluty przez Bank Santander Polska S.A. w dniu wystawienia przez Sprzedawcę faktury.   
2.3. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen określonych w ofercie w przypadku np. drastycznych 
zmian kursu walut i innych czynników kształtujących ceny.   
2.4. Wzrost kursu walut w dniu zapłaty w stosunku do kursu z dnia wystawienia faktury o więcej niż 
2% może spowodować wystawienie faktury korygującej, uwzględniając proporcjonalny wzrost kursu 
waluty. 

 
3. Zamówienia, anulowanie i wymiana 
3.1. Kupujący zobowiązany jest doręczyć Sprzedawcy zamówienie Towarów lub Usług w formie 
pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną, określając dokładną nazwę i adres Kupującego, 

asortyment, ilość zamawianego towaru, cenę oraz  termin realizacji zamówienia . 
3.2. Złożenie zamówienia przez Kupującego na podstawie obowiązującej w tym dniu oferty  wymaga 
otrzymania jego pisemnego ( zwykle e-mailem) potwierdzenia przez Sprzedawcę . Jeżeli klient nie 
zgłasza sprzeciwu niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, strony są zobligowane do 
realizacji zamówienia, tj. Sprzedawca do dostawy Towaru i/lub Usługi , Kupujący do odbioru 
zamówionego Towaru i/lub Usługi i zapłaty za niego w uzgodnionym terminie.  

3.3. Zamówienia, które zostały potwierdzone przez Sprzedawcę w formie pisemnej, nie mogą zostać 
anulowane, zaś towary, które zostały już dostarczone, nie mogą zostać zwrócone lub wymienione, 
chyba że podlegają reklamacji. 
3.4. Terminy i inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Kupującego 
zamówienia, w szczególności na skutek siły wyższej i innych okoliczności niezależnych od 
Sprzedawcy oraz na skutek zmiany sytuacji rynkowej i aktualnych warunków handlowych, związanych 

m.in. ze stosunkami Sprzedawcy z podmiotami współpracującymi w zakresie wykonywanych przez 
Sprzedawcę umów. 
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3.5. Jeśli Kupujący zamówi towary, które są ciągle rozwijane technicznie (np. firmware ), Sprzedający 

może je dostarczyć zgodne z aktualną specyfikacją  producenta, chyba że Kupujący w zamówieniu 
określi konkretną wersję produktu. 

3.6. W przypadku zamówień ilości produktu nie będącej wielokrotnością opakowania fabrycznego 

(PU), Kupujący zgadza się na dostawę w opakowaniu innym niż fabryczne. 

3.7. Sprzedawca nie odpowiada za błędy popełnione w treści zamówienia złożonego przez 
Kupującego. 
3.8. Zmiana przez Kupującego terminu odbioru lub innych warunków zakupu, w tym odmowa 
przyjęcia zamówionego towaru/usługi, może nastąpić najpóźniej na czternaście dni przed 
umówionym terminem i wymaga pisemnej akceptacji Sprzedawcy.  
Sprzedawca może odmówić akceptacji w szczególności w razie uprzedniego zawarcia umów z 
podmiotami współpracującymi w zakresie wykonania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego 
przez Kupującego, m.in. umów z przewoźnikami i dostawcami.  
W przypadku zmiany przez Kupującego, wbrew postanowieniom niniejszych Warunków, terminu lub 
innych warunków zakupu, w tym odmowy odbioru zamówionego towaru/usługi, Kupujący 
zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy kary umownej w wysokości odpowiadającej 100% ceny 
netto zamówionego towaru/usługi.  

 
4. Wydanie towaru. 
4.1. Wydanie towaru następuje w magazynie Sprzedawcy we Wrocławiu.  
4.2. Jeśli strony nie uzgodnią inaczej , dostawa towaru do Kupującego odbywa się na jego koszt za 
pośrednictwem firmy spedycyjnej, z którą Sprzedawca ma aktualnie podpisaną umowę o usługach 
transportowych ( np. DHL) . W tym przypadku przesyłki są ubezpieczone na warunkach zawartych w 
umowie pomiędzy firmą spedycyjna a Sprzedawcą, zaś odbiór towaru przez Kupującego odbywa się 
za pisemnym potwierdzeniem odbioru kurierowi. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń 
wobec firmy spedycyjnej, Kupujący przed potwierdzeniem odbioru jest zobowiązany do oględzin 
zewnętrznych opakowań (ich stanu i ilości ), a następnie do dokonania odbioru dostawy na zasadach: 
- bez uwag lub  
- z uwagami , opisując uszkodzenia  lub  
- w przypadku rażących uszkodzeń opakowań ma prawo do odmowy przyjęcia dostawy  
  z jednoczesnym poinformowaniem Sprzedającego o jej przyczynach.     
4.3. Na wniosek Kupującego towar może być na jego koszt i niebezpieczeństwo przesłany za 
pośrednictwem innego przewoźnika . W tym przypadku wszelkie ryzyka, w tym ryzyko przypadkowej 
utraty lub uszkodzenia, związane z przesyłanym towarem, przechodzą na Kupującego z chwilą 
wydania przesyłki wskazanemu przez Kupującego przewoźnika. 
4.4. W odniesieniu do przesyłek w obrocie zagranicznym, w sprawach nieuregulowanych w 
niniejszych Warunkach ma odpowiednie zastosowanie aktualnie obowiązujący INCOTERMS 
 

5. Poświadczenie odbioru towaru przez Kupującego - rezydenta innego państwa 
członkowskiego UE. 

Kupujacy , będąc rezydentem innego Państwa członkowskiego UE, po otrzymaniu dostawy od 
Sprzedającego , jest zobowiązany do przesłania Deklaracji odbioru towaru za pośrednictwem poczty, 
spedycji lub e-mailem na adres : poland@microdis.net . Należy to zrobić najpóźniej w ciągu czterech 
tygodni od odbioru towaru. W przypadku, gdy Deklaracja odbioru towaru nie dotrze w odpowiednim 
czasie, wartość faktury będzie podlegała opodatkowaniu obowiązującym podatkiem VAT , a jego 
kwota obciąży dodatkowo Kupującego.  Formularz "Deklaracji " wraz z innymi dokumentami 
handlowymi  będzie dołączony do dostawy. 
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6. Export/ Import 
Niektóre produkty i rozwiązania technologiczne,  dostarczane przez grupę Microdis, w tym przez 
Sprzedającego,  podlegają amerykańskim, unijnym i / lub zagranicznym przepisom dotyczącym 
kontroli eksportu ("Prawo eksportowe"). Kupujący zobowiązany jest  do przestrzegania przepisów 
eksportowych/importowych i o ile to konieczne do uzyskania niezbędnych licencji lub zezwoleń na 
zakup tych produktów i rozwiązań technologicznych. Kupujący nie może re-eksportować produktów 
o których mowa w niniejszym punkcie do krajów lub organizacji, które obłożone są sankcjami lub 
embargiem Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej lub innych krajów.  
Ponadto , niezależnie od jakichkolwiek innych warunków niniejszej Umowy, Kupujący nie może 
eksportować ani re-eksportować żadnych produktów i usług zakupionych w grupie Microdis , w 
szczególności u Sprzedającego: na Krym, Sewastopol, Iran, Kubę, Koreę Północną, Sudan lub Syrię 
(bezpośrednio lub pośrednio) oraz innych krajów czy organizacji wskazanych po ogłoszeniu 
niniejszych Warunków.  
Kupujący nie może używać Produktów i rozwiązań technologicznych w odniesieniu do broni 
chemicznej, biologicznej lub nuklearnej, innej broni i systemów uzbrojenia (np. systemów identyfikacji 
celów lub prowadzenia pocisków, bomb), w tym do testowania i symulacji takich systemów uzbrojenia, 
systemów rakietowych (w tym systemów pocisków balistycznych, wyrzutni rakietowych i sond 
rakietowych) lub bezpilotowych pojazdów powietrznych używanych do takich celów lub do 
opracowywania wszelkich rodzajów broni masowego rażenia.  
Jakiekolwiek użycie produktów dostarczanych przez grupę Microdis niezgodne z przeznaczeniem, 
jest obarczone ryzykiem Kupującego, ponadto Kupujący zobowiązuje się do zwolnienia Microdis w 
tym  w szczególności Sprzedającego  z roszczeń wynikających z takiego zastosowania.  
Kupujący potwierdza i gwarantuje, że nie znajduje się na liście osób z zakazem handlu oraz, że nie 
ma sądowego zakazu zakupu Produktów i powiązanych technologii. Microdis zastrzega sobie prawo 
do nie dostarczania do niektórych klientów lub krajów oraz żądania szczegółowych informacji 
dotyczących użytkowania i ostatecznego przeznaczenia towarów od klienta.  

 
7.  Warunki płatności.  
7.1. Zapłata należności za sprzedaż towaru/usługi powinna nastąpić w terminie uzgodnionym ze 
Sprzedawcą licząc od daty wystawienia faktury, w kasie Sprzedawcy lub przelewem na rachunek 
bankowy Sprzedawcy. 
7.2. Za datę zapłaty uważa się datę wpłaty gotówki w kasie Sprzedawcy lub datę wpływu środków 
pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.  
7.3. Sprzedawca ma prawo do zmiany uzgodnionych warunków płatności w przypadku stwierdzenia 
istniejącego zagrożenia, że Kupujący nie wywiąże się z zobowiązań finansowych wynikających z 
umowy sprzedaży. 
7.4. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Sprzedawca będzie uprawniony do naliczenia 
odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, liczonych od dnia następującego po dniu, w którym 
upłynął termin płatności. 
7.5. Przeterminowane płatności należne Sprzedawcy mogą być podstawą do wstrzymania realizacji 
kolejnych zamówień na rzecz Kupującego do czasu uregulowania zobowiązań. 
 
 

8. Zastrzeżenie praw własności 
8.1.Wszystkie towary dostarczane przez Sprzedającego , do momentu całkowitej zapłaty są jego 
własnością.  
8.2.Jeżeli osoba trzecia z jakichkolwiek powodów zajmie mienie Kupującego , Kupujący zobowiązany 
jest do poinformowania zarówno strony zajmującej majątek Kupującego o prawach własności do 
podmiotowego towaru , jak i  Sprzedającego pisemnie o zaistniałym fakcie.  Podobnie Kupujący , sam 
z własnej woli i z jakiegokolwiek powodu nie może zajmować lub zastawiać towar, należący do 
Sprzedającego .  
8.3. Kupujący zobowiązany jest udostępnić i przekazać Sprzedającemu  jego towar, który został 
dostarczony z zastrzeżeniem praw własności. Sprzedawca w konsekwencji ma prawo do 
komercjalizacji towarów w inny sposób w celu zaspokojenia swoich roszczeń wobec klienta po 
uprzednim zawiadomieniu.  
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8.4. Wszelkie przetwarzanie lub modyfikacja towarów dostarczonych z zastrzeżeniem praw własności 
Sprzedającego odbywa się w imieniu Sprzedającego. Jeżeli towary są przetwarzane z innymi 
produktami, które nie należą do Sprzedającego, Sprzedawca uzyska częściową własność powstałych 
nowych produktów w proporcjach odpowiadających wartości dostarczonego towaru w stosunku do 
innych przetworzonych towarów w czasie przetwarzania.  
 
9. Reklamacje.  

9.1. Producent udziela miesięcznej rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów/usług. Elementy użyte, 
szczególnie już zamontowane lub lutowane, oraz opisy, instrukcje i informacje techniczne 
sporządzone przez producentów, nie podlegają rękojmii.  
9.2. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmii za wady fizyczne towarów/usług.  
9.3. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji wyłącznie na druku reklamacyjnym 
Sprzedawcy, tzw. RMA. 
9.4. Zgłoszenie wady powinno nastąpić terminie 7 dni od daty otrzymania towaru/usługi przez 
Kupującego, w przypadku reklamacji ilościowej w terminie 3 dni od daty otrzymania towaru/usługi 
przez Kupującego 

 
10. Tajemnica handlowa.  
Kupujący nie będzie bez zgody Sprzedawcy przekazywał osobom trzecim wiedzy i informacji objętych 
tajemnicą handlową i uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych. 

 

 

  11. Postanowienia końcowe.  
11.1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami w związku z realizacją umów, do 
których mają zastosowanie niniejsze Warunki, rozstrzygać będzie sąd rzeczowo i miejscowo 
właściwy dla Sprzedawcy.   
11.2. W przypadku unieważnienia niektórych postanowień niniejszych Warunków w wyniku zmian w 
przepisach prawa, pozostałe postanowienia są w pełni ważne.  
11.3. W sprawach nie uregulowanych w Warunkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  
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