OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY
OEM Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 44-321 Marklowice, ul. Wiosny
Ludów 21
obowiązujące od dnia 19.05.2017r.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy wzorzec umowy wiąże wszystkich kontrahentów OEM Energy nie będących
konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c.).
1.2 OWU mają zastosowanie do sprzedaży przez OEM Energy na rzecz Kupujących zbiorników,
zestawów solarnych oraz innych produktów na stałe znajdujących się w aktualnej ofercie OEM Energy,
zwanych dalej Towarami.
1.3 Niniejsze OWU stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej przez OEM Energy z
Kupującym. Odstępstwo od stosowania OWU wymaga zachowania formy pisemnej.
1.4 Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z OEM Energy jednokrotne przyjęcie
przez Kupującego OWU uznawane jest jako ich akceptacja przy wszystkich pozostałych zamówieniach
i umowach sprzedaży zawieranych pomiędzy Stronami, aż do czasu zmiany treści OWU lub odwołania
ich stosowania.
2. WARUNKI SPRZEDAŻY
2.1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia przez Kupującego czytelnego zamówienia,
przez upoważnionego pracownika Kupującego, skutecznie doręczonego OEM Energy.
2.2. Kupujący może złożyć zamówienie za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@oemsolar.pl,
lub bezpośrednio u przedstawiciela OEM Energy, telefonicznie lub e-mailem.
2.3. Złożenie przez Kupującego zamówienia na Towary OEM Energy w sposób określony w pkt. 2.2.
OWU oznacza akceptację OWU przez Kupującego.
2.4. OEM Energy zastrzega sobie jednak prawo do modyfikacji warunków realizacji zamówienia po jego
przyjęciu od Kupującego, o czym Kupujący jest informowany telefonicznie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej– w takiej sytuacji do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania
przez Kupującego modyfikacji złożonego zamówienia.
2.5. W złożonym zamówieniu Kupujący określa szczegółowo warunki sprzedaży, w szczególności
nazwę, rodzaj i ilość zamówionego Towaru, termin realizacji zamówienia, a w sytuacji określonej w ust.
5 pkt 5.3 OWU miejsce dostawy oraz dodatkowe informacje dotyczące transportu i dostawy.
2.6. Dokumentem stwierdzającym otrzymanie przez Kupującego zamówionego towaru jest podpisany
przy odbiorze dokument wydania zewnętrznego (WZ).
2.7. Termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie przez Strony umowy sprzedaży. Terminy
mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, na które OEM Energy nie ma wpływu, w
szczególności w przypadku działania siły wyższej. Standardowo, zamówienia złożone do godziny 12.00
dnia poprzedzającego, opuszczają magazyn OEM Energy w następnym dniu roboczym.

2.8. OEM Energy ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji w sytuacji przekroczenia przez
Kupującego przyznanego limitu kredytu kupieckiego lub posiadania przeterminowanych zobowiązań w
stosunku do OEM Energy.
2.9. O niemożności realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od OEM Energy,
OEM Energy poinformuje bezzwłocznie Kupującego, wskazując przyczynę odmowy realizacji
zamówienia oraz ilość Towarów których odmowa dotyczy.
3. CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI.
3.1. Wartość zamówienia ustala się na podstawie cen jednostkowych obowiązujących zgodnie z
dokumentem „Cennik i szczegółowe warunki sprzedaży Towarów” stanowiącym załącznik do
niniejszego dokumentu, określających indywidulane warunki współpracy handlowej.
3.2. Ceny podawane przez OEM Energy są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów
i usług wg obowiązujących stawek.
3.3. Kupujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT
dotyczących realizacji umowy bez podpisu odbiorcy.
3.4. Faktury VAT wystawiane są przez OEM Energy w maksymalnym terminie 5 dni od daty odbioru
towaru przez Kupującego.
3.5. Termin zapłaty faktury VAT, jest każdorazowo określony na fakturze VAT.
3.6. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu na rachunek bankowy OEM Energy pełnej kwoty ceny
brutto towarów. Koszty bankowe związane ze zleceniem przelewu obciążają Kupującego.
3.7. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego terminu zapłaty faktury VAT, OEM Energy
uprawniony będzie do obciążenia Kupującego odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie, a
także kosztami dochodzenia należności.
3.8. W celu zabezpieczenia należytej realizacji płatności za sprzedane Towary, OEM Energy może
udzielić Kupującemu kredytu kupieckiego. Kwota kredytu kupieckiego stanowić będzie maksymalną
wysokość zadłużenia Kupującego wobec OEM Energy wynikającego z tytułu zamówień realizowanych
na jego rzecz.
3.9. Wysokość kredytu kupieckiego o którym mowa w ust. 3.8., udzielonego przez OEM Energy
określona jest zgodnie z dokumentem „Cennik i szczegółowe warunki sprzedaży Towarów”
stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu.
3.10. OEM Energy ma prawo do zmiany wysokości przyznanego Kupującemu kredytu kupieckiego na
podstawie bieżącej analizy obrotów z Klientem oraz przebiegu wzajemnej współpracy. Zmiana ta może
nastąpić w każdym czasie po poinformowaniu Kupującego.
3.11. OEM Energy zastrzega sobie prawo określenia sposobu zabezpieczenia w szczególności poprzez
złożenie przez Kupującego weksla in blanco bądź w innej dopuszczalnej formie.
3.12. W przypadku gdy wartość zamówień Kupującego przekroczy kwotę kredytu kupieckiego,
Sprzedawca może wstrzymać realizację zamówień Kupującego do czasu zapłaty przez niego należności
za zakupiony towar bez ponoszenia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy.
3.13. Pełną odpowiedzialność za wstrzymanie dostaw towarów w tym koszty magazynowania towarów
ponosi Kupujący.

4. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI.
4.1. Przeniesienie własności towarów na Kupującego następuje pod warunkiem zawieszającym zapłatę
przez Kupującego na rzecz OEM Energy całości ceny, co oznacza, że do dnia zapłaty całości ceny za
zakupione Towary pozostają one własnością OEM Energy. Kupujący może sprzedać Towary pod
warunkiem, że uzyskaną z tego tytułu kwotę przeznaczy na zapłatę zobowiązań wobec OEM Energy.
5. ODBIÓR TOWARU
5.1. Kupujący przed odebraniem Towaru, bezwzględnie zobowiązany jest do starannego sprawdzenia
Towaru pod względem ilościowym, oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad fizycznych. Po
sprawdzeniu Towaru podpisany zostaje dokument jego wydania – tj. dokument wydania zewnętrznego
(WZ).
5.2. Kupujący odbiera Towar w magazynie OEM Energy. W przypadku, gdy Kupujący decyduje się
korzystać z dostawy Towaru realizowanej środkami transportu OEM Energy, bądź za pośrednictwem
zewnętrznego przewoźnika, koszty dostawy i rozładunku oraz innych usług dodatkowych obciążają
Kupującego lub OEM Energy w zależności od uzgodnień stron zgodnie z dokumentem „Cennik i
szczegółowe warunki sprzedaży Towarów” stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu.
5.3. W przypadku odbioru Towaru w sposób inny niż w siedzibie OEM Energy, Kupujący przed
odebraniem od przewoźnika przesyłki z Towarami, bezwzględnie zobowiązany jest do szczegółowego
zbadania stanu opakowania, w tym w szczególności sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo
uszkodzeniom mechanicznym w trakcie transportu. W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki
(wgniecione, rozdarte lub w inny sposób uszkodzone opakowania) Kupujący zobowiązany jest w
obecności przewoźnika otworzyć przesyłkę, sporządzić protokół szkody i poinformować o tym
niezwłocznie OEM Energy na piśmie, pod rygorem utraty przez niego roszczeń wobec OEM Energy z
tytułu gwarancji jakości, w przypadku zaniechania wykonania tych obowiązków.
5.4. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia Towarów niezwłocznie po ich odebraniu.
5.5. Dostawy będą wysyłane do siedziby Kupującego lub w inne miejsce wskazane przez Kupującego w
zamówieniu.
5.6. Odbiór Towaru przez Kupującego następuje poprzez podpisanie dokumentu przewozowego lub
dokumentu wydania z chwilą dostarczenia Towaru, przez osobę upoważnioną do tego przez
Kupującego.
5.7. Jeżeli Kupujący nie odbierze Towaru w terminie 7 dni od ustalonego terminu z przyczyn
niezawinionych przez OEM Energy, OEM Energy uprawniony jest do magazynowania zamówionego
Towaru na ryzyko i koszt Kupującego.
6. PRZEJŚCIE RYZYKA
6.1. Z chwilą wydania Towaru sprzedanego, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z
Towarami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów. Jeżeli sprzedany
towar ulegnie przypadkowej utracie lub uszkodzeniu po jego wydaniu, lecz przed zapłatą ceny – tj.
przed przejściem własności na Kupującego, OEM Energy – mimo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
rzeczy – może żądać zapłaty całej ceny.
6.2. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje odbioru Towaru w siedzibie OEM Energy, odpowiedzialność
za Towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania mu Towaru z magazynu.

6.3. W przypadku, gdy Kupujący zleca dostawę Towaru niezależnemu przewoźnikowi,
odpowiedzialność za Towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania Towaru przez OEM
Energy przewoźnikowi.
6.4. W przypadku gdy Towar dostarczony jest Kupującemu przez OEM Energy lub OEM Energy zleca
dostawę Towaru przewoźnikowi, odpowiedzialność za Towar przechodzi na Kupującego w chwili jego
wydania, przed rozpoczęciem rozładunku.
6.5. Jeżeli odbiór Towaru opóźnia się na skutek przyczyn leżących po stronie Kupującego, ryzyko
związane z uszkodzeniem bądź utratą Towaru przechodzi na Kupującego z dniem postawienia Towaru
przez OEM Energy do odbioru przez Kupującego w siedzibie OEM Energy.
7. GWARANCJA I RĘKOJMIA
7.1. OEM Energy udziela Kupującemu gwarancji jakości na sprzedany Towar.
7.2. Szczegółowe warunki gwarancji, długość okresu gwarancji oraz zasady zgłaszania reklamacji
określone są prze OEM Energy w zależności od rodzaju Towaru, określone są w karcie gwarancyjnej.
7.3. Wyłącza się odpowiedzialność OEM Energy z tytułu rękojmi za wady Towaru.
8. SIŁA WYŻSZA
8.1. Za przypadki siły wyższej, które uwalniają Strony od wypełnienia zobowiązań umowy na czas jej
trwania, uznaje się niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli stron,
którym nie można zapobiec pomimo zachowania najwyższej staranności, udaremniające całkowite lub
częściowe wypełnienia zobowiązań umownych, jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wojna.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KODEKSY ETYCZNE
9.1. W celu prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, Strony przetwarzają dane
osobowe:
•zawarte w umowie i innych dokumentach z nią związanych oraz systemach elektronicznych
używanych w celu jej wykonania ze wskazaniem kategorii danych osobowych pracowników i
współpracowników Stron,
•na które składają się w szczególności informacje w zakresie imienia i nazwiska oraz danych
kontaktowych pracowników, bądź współpracowników Stron,
•w zakresie wymaganym i dozwolonym przez przepisy prawa, na które składają się w szczególności
dane osobowe pracowników i współpracowników Stron,
wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji umowy i na okres jej obowiązywania, w tym także
przewidzianych w niej uprawnień dodatkowych, aż do przedawnienia mogących wyniknąć z niej
roszczeń.
9.2.Wykonywanie przez Stronę otrzymującą dane osobowe operacji przetwarzania danych w zakresie
lub celu przekraczającym zakres i cel opisany w niniejszym paragrafie, wymaga każdorazowej pisemnej
zgody drugiej Strony. W sytuacji powierzenia przetwarzania danych OEM Energy, Kupujący upoważnia
OEM Energy do dalszego powierzenia danych osobowych na rzecz podmiotów wykonujących czynności
serwisowe bądź związane z utrzymaniem systemów elektronicznych, w których przetwarzane są te
dane.

9.3. Dostęp do danych osobowych i ich przetwarzanie będzie się odbywać się z zastrzeżeniem
dopełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, w tym również tych, które wejdą w życie po
dniu zawarcia Umowy, w tym określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych obowiązujących regulacji prawnych
w obszarze ochrony danych osobowych, jak i odpowiednich regulacji je zastępujących. Strona
otrzymująca dane osobowe zobowiązuje się zapoznać i przeszkolić upoważnione osoby z przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zobowiązać je do ich stosowania, a także do zachowania
w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy (zobowiązanie w
formie pisemnej). Postanowienie to nie będzie miało zastosowania gdy zobowiązanie tych osób będzie
wynikało z innej podstawy prawnej.
9.4. Strony oświadczają, iż w celu ochrony danych osobowych stosować będą środki zabezpieczające
dane osobowe, w szczególność ich poufność i integralność, o których mowa w obowiązujących
wymaganiach prawnych w obszarze ochrony danych osobowych, jak i regulacji je zastępujących.
9.5. Strona otrzymująca dane ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych niezgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, a także z naruszeniem mających zastosowanie regulacji prawnych
w obszarze ochrony danych osobowych.
9.6. Każda ze Stron jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę o każdej kontroli organu nadzorczego
w obszarze ochrony danych osobowych, która ma chociażby pośredni związek z przetwarzaniem
danych osobowych związanych z niniejszą umową oraz o każdej czynności dotyczącej składania
wyjaśnień. Obowiązek ten istnieje nawet po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.
9.7. Strony zobowiązują się współpracować w wywiązywaniu się z obowiązków odpowiadania na
żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w mających
zastosowanie regulacjach prawnych w obszarze ochrony danych osobowych, jak i w zakresie zgłaszania
naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadomieniu osoby, której dane
dotyczą.
9.8. Strona otrzymująca dane jest zobowiązana do każdorazowego informowania Inspektora Ochrony
Danych Osobowych drugiej Strony (lub innej wskazanej osoby odpowiedzialnej za ochronę danych
osobowych u tej Strony) o incydentach i naruszeniach bezpieczeństwa danych osobowych,
administrowanych przez drugą Stronę. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych na zlecenie
OEM Energy wykonuje BLUE ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
przy ul. Towarowej 35, nr KRS 0000361608; adres e-mail: iodo@cezpolska.pl.
9.9. Kupujący oświadcza, że OEM Energy umożliwił mu zapoznanie się z postanowieniami
obowiązującego w spółkach Grupy CEZ w Polsce: „Kodeksu Etycznego Spółek Grupy CEZ w Polsce”
(„Kodeks”), określającego obowiązujące w Grupie CEZ wymagania stawiane uczestnikom działalności
biznesowej oraz publicznej odnośnie między innymi: wysokiej jakości usług oraz dostaw z
poszanowaniem przepisów prawa, dbałości o BHP i ochronę środowiska, poszanowania oraz
uczciwości wobec klientów, dostawców, pracowników oraz organów administracji publicznej i
instytucji. Kodeks dostępny jest pod adresem: www.cezpolska.pl
9.10. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu i zobowiązuje się do stosowania w relacjach
z OEM Energy zawartych w nim zasad, w szczególności przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z
Umowy, jak również przekaże te wymagania swoim podwykonawcom i będzie egzekwował ich
przestrzeganie.

9.11. Strony oświadczają, że wszelkie istotne i niewyeliminowane - mimo wcześniejszych upomnień uchybienia wobec postanowień Kodeksu uprawniają OEM Energy do odstąpienia od umowy w całości,
bądź w części, na zasadach w niej określonych. OEM Energy wezwie Kupującego do wyeliminowania
uchybień i przywrócenia stanu zgodnego z Kodeksem, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin,
nie krótszy niż 14 dni. W przepadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, OEM Energy
uprawniony jest do: (i) ponowienia wezwania Kupującego do usunięcia uchybień w odpowiednim
terminie, lub (ii) odstąpienia od umowy w całości lub co do całej reszty niespełnionego świadczenia,
bez wyznaczania dodatkowego terminu.
9.12. W przypadku ujawnienia naruszenia Kodeksu przez Kupującego, stanowiącego jednocześnie
działanie sprzeczne z prawem, zagrożone karą orzekaną przez organa administracji publicznej lub sądy,
OEM Energy może odstąpić od umowy w całości lub co do całej reszty niespełnionego świadczenia bez
wyznaczania dodatkowego terminu na usunięcie uchybień.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Do umów sprzedaży Towarów zawieranych przez Kupującego z OEM Energy, zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego.
10.2. W sprawach nieuregulowanych w OWU znajdują zastosowanie szczególności przepisy Kodeksu
Cywilnego.
10.3. Wszelkie spory związane z zawarciem i wykonywaniem umów sprzedaży Towarów, zawieranych
przez Kupującego z OEM Energy, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby OEM
Energy.
10.4. Kupujący nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy bez
pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody OEM Energy.

Podpis oraz pieczątka OEM Energy

Podpis oraz pieczątka Kupującego
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