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§ 1.Definicje

Towar – oznacza wszelki towar oraz produkty wytwarzane, montowane, dostarczane oraz sprzedawane przez Sprzedawcę

Sprzedawca – Jakub Gawriłow JG Gastro, ul. Krakowska 18, 32-040 Świątniki Górne, NIP 6792804615, REGON 120408691

Nabywca – oznacza jakikolwiek podmiot dokonujący zamówienia Towaru w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub jako konsument 

Zamówienie – oświadczenie woli nabycia Towaru złożone pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną złożone przez Nabywcę lub podmiot upoważniony 
przez Nabywcę 

Strony – Sprzedawca i Nabywca

§ 2. Postanowienia ogólne

1 Ogólne Warunki Zamówień JG Gastro (dalej zwane „OWZ”), o ile strony nie postanowią inaczej w oddzielnej umowie, mają zastosowanie do 
wszystkich Zamówień składanych przez Nabywcę - pierwszego zamówienia i kolejnych, bez konieczności każdorazowej akceptacji OWZ przez 
Nabywcę, oraz określają zasady zawierania oraz warunki umów sprzedaży, dostawy i o wykonanie wszelkich Towarów.

2 Nabywca składając zamówienie akceptuje w całości postanowienia OWZ.

3 OWZ są przekazywane Nabywcy przy składaniu przez niego Zamówienia.

§ 3. Ceny

1 Cena Towaru jest każdorazowo ustalana między Stronami w Zamówieniu.

2 Zamówienia dotyczące artykułów, których cena wyrażona jest w EURO fakturowane są w EURO, lub złotych według średniego kursu EURO 
publikowanego przez NBP według tabeli A z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT przez Sprzedawcę.

3 Towary sprzedawane poza unią europejską sprzedawane są w cenie NETTO. Unii Europejskiej towary sprzedawane są w cenie NETTO pod 
warunkiem aktywności w systemie VIES.

§ 4.  Zawarcie umowy i termin wykonania

1 Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez Nabywcę Zamówienia i potwierdzenia go przez Sprzedawcę.

2 Data złożenia Zamówienia liczy się od daty wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy lub zapłaty gotówką zaliczki.

3 Wiążące dla Sprzedawcy są wymiary, opisy i ustalenia wynikające z ostatecznego Zamówienia. Wszelkie życzenia Nabywcy zgłoszone w innej 
formie niż w Zamówieniu, np. telefonicznej, mailowej, nie wiążą Sprzedawcy i brak ich uwzględnienia nie stanowi podstawy do reklamacji. 

4 Wszelkie zmiany w zamówieniu wprowadzane po jego uzgodnieniu mogą powodować przesunięcie terminu wykonania.

§ 5. Dostawa i odbiór Towarów

1 W przypadku wysyłki Towaru konsumentowi Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za przesyłkę, w tym jej uszkodzenie do momentu odebrania 
jej przez Nabywcę. W przypadku wysyłki Towaru przedsiębiorcy Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za Towar do momentu wydania 
go z magazynu.

Zgodnie z  Art. 548. § 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Nabywcę korzyści i ciężary związane z Towarem oraz 
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

Nabywca podczas odbioru powinien dokładnie sprawdzić cały Towar pod względem ewentualnych uszkodzeń lub braków. Brak widocznych 
uszkodzeń na opakowaniu nie oznacza, że Towar nie może być uszkodzony. Reklamację u przewoźnika należy składać zgodnie z procedurami 
danego przewoźnika oraz jedynie raz w stosunku do jednej dostawy.

2 W przypadku zamówienia z montażem odpowiedzialność za Towar w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi 
na Nabywcę z chwilą dostarczenia Towaru do miejsca montażu.

3 Nabywca ma obowiązek odebrać zamówiony Towar w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o możliwości odbioru. Po upływie 30 dni 
Sprzedawca może skorzystać z prawa do naliczania kosztów magazynowania wynoszących 1% ceny Towaru za każdy dzień.

4 W przypadku kiedy Sprzedawca wykona Towar niezgodnie z ustaleniami, lub w rażący sposób będzie odbiegał jakościowo od pozostałych 
elementów, Sprzedawca poprawi dany Towar zgodnie z wytycznymi ustalonymi z Nabywcą, lub obniży jego cenę.
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5 W razie odstąpienia Nabywcy od zamówienia zostanie mu zwrócona zaliczka w wysokości:

- 80% o ile Sprzedawca nie przystąpi do zamówienia. Kwota ta pokrywa koszty poniesione przed realizacją zamówienia takie jak dojazdy, 
projekty oraz poświęcony czas.

- Pomniejszona o wartość zakupionego Towaru, o ile Sprzedawca przystąpił do realizacji zamówienia. 

Sprzedawca zastrzega, że w przypadku wytworzenia Towaru na specjalne zamówienie dla Nabywcy o znacznym stopniu personalizacji może 
wymagać od Nabywcy odebrania Towaru oraz zapłaty za niego.

§ 6. Montaż

1 Nabywca zobowiązany jest do przygotowania lokalu pod montaż. Oznacza to, że miejsca gdzie będzie odbywał się montaż powinny być 
czyste. W miejscach gdzie będzie odbywał się montaż nie powinny stać pudła, kartony, rusztowania itp. Sprzedawca nie ma w obowiązku 
przed montażem myć lokalu, doprowadzać go do stanu pozwalającego na montaż oraz sprzątać lub przesuwać elementów, które nie należą 
do jego zakresu dostawy. W praktyce oznacza to, że w skrajnych przypadkach Sprzedawca może odmówić rozpoczęcia montażu do czasu 
przygotowania odpowiednio przestrzeni, lub naliczyć dodatkowe koszty związane z przygotowaniem lokalu do właściwego montażu co 
Nabywca akceptuje.

2 W przypadku, gdy Zamówienie obejmuje montaż Towaru po stronie Nabywcy jest zapewnienie i przygotowanie przyłączy wentylacyjnych, wod-
kan, elelektrycznych i gazowych wyposażonych w elementy końcowe takie jak: kraniki, gniazda, rury itp.  zgodnie z wymaganiami Sprzedawcy 
w stanie umożliwiającym zamontowanie Towaru od razu w całości.

3 Sprzedawca nie jest zobowiązany do montażu Towarów etapami i w zależności od sytuacji ma prawo do naliczenia dodatkowych kosztów 
związanych z koniecznością kolejnych przyjazdów. 

4 W przypadku konieczności dostosowania instalacji celem montażu Towaru – wszelkie dodatkowe koszty takie jak założenie kraników czy 
dostosowanie punktów elektrycznych obciążają Nabywcę.

5 W przypadku braku możliwości pełnego montażu we wspólnie uzgodnionym terminie Sprzedawcy przysługuje prawo do przesunięcia terminu 
wykonania.

6 W przypadku kiedy pomieszczenie nie zostało należycie przygotowane do montażu lub niezgodnie z ustaleniami przez co konieczne jest 
dokonanie przeróbek Towaru, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Nabywcy kosztami ich wykonania uwzględniającymi koszty operacyjne jak 
transport itp. Sprzedawcy przysługuje również prawo do przesunięcia terminu wykonania zlecenia o czas niezbędny na dokonanie przeróbek.

7 Sprzedawca może nie naliczać wymienionych w pkt 3, 5 opłat i uzależnia to od ilości dodatkowych prac, dodatkowych terminów oraz 
dodatkowych przyjazdów jakie musiał ponieść w stosunku do pierwotnego założenia. 

8 Sprzedawca nie jest zobowiązany do wykonywania nieodpłatnych napraw lub poprawek Towaru w sytuacji, gdy Towar utraci swoje 
właściwości wskutek ingerencji Nabywcy lub osoby trzeciej, w szczególności w sytuacji, gdy po wykonaniu montażu Nabywca dokona dalszych 
nieuzgodnionych ze Sprzedawcą przeróbek. Sytuacja dotyczy również przypadku kiedy urządzenie lub mebel wcześniej podłączony (np. do 
wody) z powodu demontażu lub jego przesunięcia będzie np. przeciekał.

9 Nabywca w terminie 7 dni od dnia zakończenia montażu Towaru zobowiązany jest zgłosić wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące właściwości 
Towaru (w tym w szczególności jego wymiarów, sposobu montażu, wyglądu, funkcjonalności) pod rygorem utraty ich powoływania oraz 
uznania, iż  Nabywca Towar odebrał bez zastrzeżeń.

10 Sprzedawca bierze pod uwagę sytuację, w której Nabywca sam lub za pośrednictwem firm zewnętrznych zamontuje części wyposażenia. 
Sytuacja ta może mieć miejsce np. w momencie kiedy część przyłączy nie będzie gotowa w dniu umówionego montażu i dane urządzenie lub 
mebel będzie mogło być zamontowane dopiero po wykonaniu przyłączy. W tej sytuacji Sprzedawca może obniżyć koszty montażu o koszty 
poniesione przez Nabywcę. Nabywca w związku z samodzielnym, uzgodnionym ze Sprzedawcą montażem nie traci gwarancji na Towar.

§ 7. Towar

1 Podczas realizacji zlecenia Sprzedawca ma prawo do zmiany wymiarów Towaru w stosunku do wymiarów przedstawionych w ofercie, jeżeli 
odstępstwa te nie mają wpływu na zastosowanie Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Jest to konieczne w sytuacjach kiedy np. okazuje 
się, że w pomieszczeniu nabywcy ściana jest dłuższa lub krótsza w stosunku do projektu i należy zmienić wymiary Towaru aby meble 
i urządzenia się zmieściły (nie były za krótkie lub za długie). Sprzedawca nie ma obowiązku informowania Nabywcy o zmianach na poziomie 
kilku centymetrów, które nie zmieniają funkcjonalności Towaru.

2 Rysunki Towarów przekazywane przez Sprzedawcę mają charakter poglądowy, w związku z czym Sprzedawca nie gwarantuje, iż wytworzony 
Towar będzie cechował się wyglądem identycznym jak na rysunkach. Wynika to z tego, że Sprzedawca wykonuje rysunki dla potrzeb 
zaprezentowania ich Nabywcy, a producent ze względów technicznych może wykonać je w nieznacznie odmienny sposób, jednak z zachowaniem 
najważniejszych cech takich jak wymiary czy funkcjonalność. 
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3 Przy elementach nietypowych czyli takich, które do tej pory nie były wykonywane przez Sprzedawcę, lub gdy Nabywca wprowadza zmiany do 
istniejących elementów, Sprzedawca nie ma obowiązku informowania jakie elementy (grubości blach, profili itp.) zostaną użyte, oraz w jaki 
sposób będą ze sobą łączone. Sprzedawca wykonuje w/w elementy zgodnie ze swoją technologią i praktyką, analogicznie do podobnych 
elementów wykonywanych wcześniej i dobiera w taki sposób aby były wykonane należycie.

4 Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Towary takie jak meble, okapy itp. mogą mieć delikatne rysy oraz ślady obróbki związane z technologią 
produkcji mebli stalowych. W/w. rysy oraz ślady obróbki (szlifowanie, gięcie, zgrzewanie) nie są podstawą do zgłoszenia reklamacji.

5 Nabywca przyjmuje do wiadomości, że kupuje wyposażenie wraz z opakowaniem a co za tym idzie Sprzedawca nie ma obowiązku zabrania 
opakowań takich jak palety, kartony, folie itp. z miejsca montażu, chyba że zostanie to ustalone inaczej.

§ 8. Warunki płatności

1 Produkty z działu mobilnej gastronomii sprzedawane są na zasadach 50% zaliczki, pozostałe 50% płatne przed odbiorem towaru. Chyba, że 
Sprzedawca postanowi inaczej.

2 Termin płatności widniejący na fakturze VAT liczony jest od terminu doręczenia faktury Nabywcy

3 W przypadku opóźnienia w płatności faktury, Sprzedawca ma prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości aktualnej stopy odsetek 
maksymalnych.

4 Za datę dokonania płatności uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy lub datę wpłaty gotówki do rąk Sprzedawcy.

5 Zgłoszenie przez Nabywcę ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności. 

6 Uwzględnienie przez Sprzedawcę reklamacji danego Towaru w formie obniżenia jego ceny nie powoduje obniżenia ceny całego Zamówienia, 
a jedynie reklamowanego Towaru. Przykładowo, obniżenie ceny na skutek uwzględnienia reklamacji o 10% dotyczy wyłącznie reklamowanego 
Towaru, a nie całego Zamówienia. 

§ 9. Rękojmia i gwarancja - warunki reklamacji

1 Strony wyłączają  odpowiedzialność  Sprzedawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne Towaru i oświadczają, że umowa została zawarta  
między  przedsiębiorcami  w  ramach   prowadzonej  przez  nich  działalności  gospodarczej.

2 Towar objęty jest gwarancją Producenta w okresie i na warunkach określonych w Warunkach Gwarancji na terenie Polski.

3 Poza granicami polski w okresie gwarancji Sprzedawca nieodpłatnie dostarczy Nabywcy części zamienne, chyba, że postanowią inaczej.

4 Sprzedawca nie odpowiada za wady i usterki powstałe w związku z nieprawidłową eksploatacją urządzeń lub innych Towarów przez Nabywcę.

5 Wszelkie usterki i wady ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji będą usuwane zasadniczo w najszybszym możliwym terminie, nie 
dłuższym niż 2 dni robocze. Termin ten może zostać przedłużony w przypadku dni świątecznych oraz o czas niezbędny na zamówienie np. części.

§ 10. Odpowiedzialność za realizację Zamówienia

1 Sprzedawca w każdym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za inne szkody niż szkody powstałe na przedmiocie dostawy. W szczególności 
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści i inne szkody majątkowe Nabywcy i jego kontrahentów.

2 Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru zgodnego z Zamówieniem oraz poprawne jego zamontowanie. Sprzedawca nie ponosi 
natomiast odpowiedzialności za prawidłowe działanie innych urządzeń, takich jak wentylacja czy kanały. Przykładowo, Sprzedawca dostarczając 
okap podaje informacje techniczne takie jak wymiary okapu, króćców, opory na filtrach, natomiast nie odpowiada za pozostałe kwestie np. 
związane z dostarczaniem powietrza mocą wentylatorów, średnicą dalszych kanałów, odległościami do dachu itp., które mogą mieć wpływ 
na funkcjonowanie całości.

§ 11. Postanowienia końcowe

1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWZ mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2 Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygnie Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
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ZAMÓWIENIE NR: 

Kraków, dnia 

Sprzedawca:

JG Gastro, Jakub Gawriłow 
ul. Krakowska 18
32-040 Świątniki Górne 
NIP: 679-280-46-15 
Reprezentowany przez 
Nr kontaktowy:   
E-mail:   

Nabywca:

Reprezentowany przez 
Nr kontaktowy:   
e-mail: 
 
Przedmiot zamówienia:
Sprzedawca sprzedaje, a nabywca kupuje:

W cenie: 

Słownie: 

Sprzedawca oświadcza,  że:
1  Przedmiot umowy będzie wolny od wad 
2  Wszystkie Towary posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty 
3  Rzecz stanowi jego własność i nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

Termin dostawy / montażu:

 od daty wpłynięcia zaliczki. 

Miejsce dostawy / montażu:
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Warunki płatności:

Nr rachunku bankowego:

mBank  
29 1140 1081 0000 4484 1000 1001

Gwarancja jakości:

Sprzedawca udziela gwarancji na okres:  od daty dostawy / montażu Na warunkach 
określonych w OWZ stanowiących załącznik do i integralną część zamówienia. 
 
Postanowienia:
Nabywca oświadcza, że składając niniejsze Zamówienie zawiera ze Sprzedawcą umowę  na warunkach określonych 
w „Ogólnych Warunkach Zamówień JG Gastro” stanowiących załącznik i integralną część niniejszego Zamówienia, 
z którymi się zapoznał i które akceptuje.

Załączniki do zamówienia:
1  Ogólne Warunki Zamówień JG Gastro  
2  Projekt / rysunki techniczne  
3  Lista sprzętów / wykaz zamówionego Towaru

Uwagi:

ZAMÓWIENIE

Czytelny podpis Sprzedawcy Czytelny podpis Nabywcy
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