
 

Ogólne warunki umowy „MILAREX” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Słupsku 
(ważne od 01.01.2022 ) 
 

 

§1. Postanowienia wstępne 

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy („OWU”) mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów 

zawieranych przez „Milarex” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku pod adresem ul. Grottgera 15, 76-200 

Słupsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w 

Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000209848, 

NIP 8392756807, Regon (numer statystyczny) 771483688 („MILAREX”) wraz z innymi podmiotami 

zawierającymi niniejszą umowę wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną 

działalnością gospodarczą („Kupujący”), w ramach której towary są dostarczane do miejsca ich 

przeznaczenia z zastrzeżeniem, że OWU nie mają zastosowania do sprzedaży towarów konsumentom. 

Niniejsze OWU mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych w okresie obowiązywania OWU. 

Złożenie zamówienia przez Kupującego lub podpisanie umowy oznacza przyjęcie i akceptację OWU 

bez zastrzeżeń. 

Wszelkie odstępstwa od niniejszych OWU wymagają pisemnej zgody MILAREX pod rygorem 

nieważności oraz zastosowania OWU. 

§2. Zawieranie umów sprzedaży towarów 

Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego i jego przyjęcie 

przez MILAREX, w sposób wskazany w §2 ust. 2 do 3 poniżej LUB poprzez podpisanie dokumentu 

umowy sprzedaży pomiędzy MILAREX a Kupującym. 

Kupujący składa zamówienie w MILAREX w formie pisemnej lub mailowej. Zamówienie powinno 

określać co najmniej rodzaj i liczbę zamawianych towarów, przewidywany termin ich dostawy oraz 

wybraną regułę Incoterms 2020. Przyjmuje się, że zamówienie zostało złożone i podpisane przez 

osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego. 

Dla swej ważności każde zamówienie musi zostać potwierdzone przez MILAREX pisemnie lub pocztą 

elektroniczną z potwierdzeniem spełnienia wszystkich warunków wskazanych w zamówieniu, w 

szczególności ceny i terminu dostawy towarów. 

Kupujący ma prawo do modyfikacji zamówienia bez wskazywania przyczyny, aż do momentu 

potwierdzenia zamówienia przez MILAREX. 

MILAREX ma prawo do zmiany uzgodnionego terminu dostawy oraz innych warunków sprzedaży ze 

względu na działanie siły wyższej (do której zalicza się m. in. sytuacje spowodowane pandemią: 

przepełnione porty, brak dostępnych kontenerów; inne sytuacje nadzwyczajne: warunki 



atmosferyczne, np. sztorm, oraz awarie maszyn zarówno w procesie produkcji, jak i dostawy, 

opóźnienia u podwykonawców MILAREX, opóźnienia w dostawie surowca). O każdej takiej zmianie 

Kupujący zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki. 

Jeżeli opakowania towarów lub innych rzeczy mają być wykonane na podstawie projektów, rysunków, 

modeli lub wzorów dostarczonych przez Kupującego, Kupujący ponosi odpowiedzialność za 

naruszenie praw własności przemysłowej lub praw autorskich przez towary wyprodukowane lub 

dostarczone zgodnie z jego instrukcjami. 

§3. Obowiązki stron 

Z zastrzeżeniem wyraźnych i pisemnych ustaleń między Stronami zastosowanie mają zasady 

wyrażone w Incoterms 2020. 

§4. Ceny i warunki płatności 

Ceny nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT naliczany jest dodatkowo, w wysokości wynikającej z 

właściwych przepisów w dniu powstania obowiązku podatkowego. 

MILAREX jest uprawniony do wystawienia faktury VAT w tym samym dniu, w którym towary opuszczają 

zakład produkcyjny dowolnym środkiem transportu. 

Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury VAT, o ile nie ustalono inaczej. 

Płatność dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy MILAREX wskazany na fakturze VAT. 

Kupujący ponosi wszelkie koszty operacji bankowych. 

Za moment zapłaty uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy MILAREX.  W 

przypadku zwłoki Kupującego w zapłacie, od dnia wymagalności nalicza się ustawowe odsetki za 

zwłokę w transakcjach handlowych. 

§5. Procedura składania reklamacji 

Kupujący odbiera towary pod względem ilościowym niezwłocznie po dostawie, sprawdzając ich 

zgodność z obowiązującymi normami i dokumentami handlowymi. 

Kupujący jest zobowiązany do złożenia reklamacji ilościowej do MILAREX w terminie 10 (dziesięć) dni 

roboczych od daty odbioru towarów z portu przeznaczenia. W przypadku akceptacji MILAREX dokona 

korekty faktury w zakresie odchyleń ilościowych. 

Kupujący jest zobowiązany do dokonania odbioru jakościowego niezwłocznie po otrzymaniu towarów 

z portu przeznaczenia, a reklamacje złożone po terminach, o których mowa w §5 ust. 2 i 3, nie będą 

rozpatrywane przez MILAREX. 

Kupujący jest zobowiązany do pisemnego, mailowego, powiadomienia MILAREX o brakach i wadach 

towarów oraz przesłania reklamacji do MILAREX w terminach określonych w §5 ust. 2 lub 3 powyżej 

pod rygorem utraty uprawnień Kupującego związanych z wadami towarów. 

Reklamacja dotycząca wad towaru powinna zawierać co najmniej: dokładny opis wady towaru lub 

opakowania; wydruk temperatury od momentu załadunku do miejsca składowania, chyba że wada 



opakowania podlega zgodności; protokół oględzin towaru; dokumentację fotograficzną oraz 

dokumenty przewozowe. Dokumentacja fotograficzna dołączona do zgłoszenia reklamacyjnego 

powinna być wykonana w sposób umożliwiający identyfikację wady towaru lub opakowania oraz 

identyfikację towaru, w szczególności numer partii. 

§6. Odpowiedzialność 

Odpowiedzialność deliktowa i umowna MILAREX wobec Kupującego jest ograniczona w taki sposób, 

że odpowiedzialność ta nie obejmuje prawa do żądania zwrotu utraconych korzyści. 

Odpowiedzialność MILAREX wobec Kupującego jest ograniczona do wartości zakupionego przez niego 

towaru. 

MILAREX nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieuzyskania przez Kupującego 

jakichkolwiek wymaganych prawem zezwoleń lub innych dokumentów. 

MILAREX ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe towarów, ujawnione w okresie przydatności 

towarów do spożycia, określone w odpowiednich normach. 

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, za którą MILAREX ponosi odpowiedzialność, to MILAREX jest 

zobowiązany, według własnego uznania, do usunięcia wady na swój koszt albo do dostarczenia 

towarów wolnych od wad. 

§7. Klauzula poufności 

Kupujący będzie traktował wszelkie poufne i/lub zastrzeżone informacje uzyskane od MILAREX lub 

stworzone/uzyskane przez dowolną stronę w związku z realizacją umowy sprzedaży towarów 

(wszystkie takie informacje i dane będą dalej łącznie określane jako „Informacje”) jako poufne i 

stanowiące wyłączną własność MILAREX. Kupujący będzie wykorzystywał wszelkie Informacje 

wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży. Kupujący nie będzie ujawniał Informacji żadnym innym 

osobom bez uprzedniej pisemnej zgody MILAREX. Dane takie nie będą uznawane za Informacje, jeżeli 

Kupujący jest w stanie udowodnić, że: a) były one w jego posiadaniu przed datą ich pierwszego 

ujawnienia przez MILAREX i nie podlegają obowiązkowi zachowania poufności w stosunku do 

MILAREX, lub b) są lub staną się publiczne bez udziału MILAREX lub któregoś z ich pracowników lub 

przedstawicieli, lub c) zostały zgodnie z prawem przekazane Kupującemu przez osobę trzecią bez 

obowiązku zachowania poufności przez Kupującego, lub d) obowiązujące przepisy prawa wymagają 

ich ujawnienia, ale tylko w zakresie zgodnym z warunkami i procedurami w nich przewidzianymi. 

Jeżeli Kupujący, zgodnie z wymogami prawa, decyzją sądową lub administracyjną, jest zobowiązany 

do ujawnienia jakiejkolwiek Informacji, niezwłocznie powiadomi o tym MILAREX. 

§8. Postanowienia końcowe 

Do celów niniejszych OWU, jeżeli mowa o formie pisemnej lub mailowej, należy takie postanowienie 

rozumieć jako wysłanie informacji lub oświadczeń przez Kupującego na następujący adres i numery: 

adres korespondencyjny: „Milarex” Sp. z o.o. ul. Braci Staniuków 36, 76-200 Słupsk; 

adres e-mail: export@milarex.com. 



Kupujący nie może przenieść praw wynikających z umowy sprzedaży towarów na osoby trzecie bez 

uprzedniej pisemnej zgody MILAREX. 

MILAREX jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego w związku z 

zawarciem i wykonywaniem przez MILAREX umowy sprzedaży towarów lub usług i przetwarza te dane 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 (GDPR). 

W zakresie nieuregulowanym w OWU zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych 

ustaw lub aktów prawnych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konwencja 

Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie ma zastosowania. 

W przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących umów sprzedaży realizowanych na podstawie OWU, 

właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby MILAREX. 


