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OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE  
SPRZEDAŻY  

 
Niniejsze ogólne warunki handlowe są stosowane przez spółkę pod firmą : 
 
CM3 s.r.l  - spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia    
Siedzibą w Avigliana 10051 (TO) Włochy , C.so Laghi, 60 
Urzędach w Tranie 10090 (TO) Włochy , Zona Industrialne 11,  
Fabryka i przeznaczenia towarów, w Tranie 10090 (TO) Włochy, Zona Industrialne 11  
Nr NIP IT07591100016 
 
CM3 Polska Sp. Z o.o.  - spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia   
Siedzibą w Wykrotach, adres ul. Wyzwolenia 53 (59-730 Nowogrodziec), wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy  
KRS, pod numerem 127060 
Urzędach w Wykrotach Nowogrodziec 59-730 Polska , ul. Wyzwolenia 53  
Fabryka i przeznaczenia towarów, w Wykrotach Nowogrodziec 59-730 Polska , ul. Wyzwolenia 53 
 
PLASTECH FORM s.r.l.  - spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia    
Siedzibą w Avigliana 10051 (TO) Włochy, C.so Laghi, 60 
Urzędach w Tranie 10090 (TO) Włochy, Zona Industrialne 11,  
Fabryka i przeznaczenia towarów, w Caselle Torinese 10072 (TO) Włochy – Via Vittona 15 
Nr NIP  11587140010 
 
 
I.  DEFINICJE 
 
Ilekroć mowa jest w niniejszy ogólnych warunkach handlowych o: 
 
1)  OWH - rozumie się przez to niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. 
 
2)  Zamówieniu - rozumie się przez to zamówienie na Produkty składane przez Kontrahenta. 
 
3)  CM3 Group - rozumie się przez to spółkę pod firmą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z : 
 

CM3 s.r.l  - spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia w sSiedzibą w Avigliana 10051 (TO) Włochy , 
C.so Laghi, 60 , Urzędach w Tranie 10090 (TO) Włochy , Zona Industrialne 11, Fabryka i przeznaczenia 
towarów, w Tranie 10090 (TO) Włochy, Zona Industrialne 11,Nr NIP IT07591100016 
 
 
 



 

Pag. 2 di 14 
 

 
CM3 Polska Sp. Z o.o.  - spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia  w siedzibą w Wykrotach, adres ul. 
Wyzwolenia 53 (59-730 Nowogrodziec), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy  KRS, pod numerem 
127060, Urzędach w Wykrotach Nowogrodziec 59-730 Polska , ul. Wyzwolenia 53  
Fabryka i przeznaczenia towarów, w Wykrotach Nowogrodziec 59-730 Polska , ul. Wyzwolenia 53 
 
PLASTECH FORM s.r.l.  - spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia   w Siedzibą w Avigliana 10051 (TO) 
Włochy, C.so Laghi, 60,  Urzędach w Tranie 10090 (TO) Włochy, Zona Industrialne 11, Fabryka i 
przeznaczenia towarów, w Caselle Torinese 10072 (TO) Włochy – Via Vittona 15 
 

4) Kontrahencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjno-prawną 
nie posiadającą osobowości prawnej, która zawiera umowę z CM3 Group . 

 
5) Umowie - rozumie się przez to Umowę zawartą pomiędzy CM3, a Kontrahentem w wyniku złożonego  

przez Kontrahenta Zamówienia. 
 
6) Stronach - rozumie się przez CM3 Group , Kontrahenta lub CM3 Group  oraz Kontrahenta. 
 
7) Produkcie - rozumie się przez rzecz wyprodukowaną przez CM3 Group , o parametrach technicznych 

określonych w Zamówieniu, przy czym słowo Produkt oznaczające liczbę pojedynczą obejmuje także 
liczbę mnogą; 

 
8) Sile Wyższej – rozumie się przez to zdarzenie pochodzące z zewnątrz, nieuchronne, którego nie można 

ani przewidzieć, ani zabezpieczyć się przed nim zwyczajnymi środkami i które mają wpływ na 
zobowiązania Stron Umowy. 

 
9) Obowiązujących przepisach - rozumie się przez to powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, 

w tym szczególności przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, polskiej ustawy o terminach zapłaty w 
transakcjach handlowych. 

 
10) OWZ – rozumie się przez to Ogólne Warunki Zakupu stosowane przez CM3 Group . 
  
 
II.  ZASTOSOWANIE 
 
1. Niniejsze OWH znajdują zastosowanie do wszystkich Umów, które są zawierane z Kontrahentami 

pozostającymi z CM3 Group w stosunkach handlowych na dzień 01/08/2017 
 

2. Niniejsze OWH stanowią integralną część każdej Umowy, zawartej pomiędzy CM3 Group, a 
Kontrahentem i obowiązują od chwili przyjęcia Zamówienia przez cały okres trwania Umowy. 

 
3. Niniejsze OWH podane są do wiadomości i akceptacji Kontrahenta najpóźniej przy składaniu przez niego 

Zamówienia, a ponadto dostępne są na stronie internetowej  www.cm3group.eu 
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4. Warunkiem przyjęcia Zamówienia przez CM3 Group , jest złożenie przez Kontrahenta jednorazowo 

oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszych OWH i akceptacji ich postanowień. Oświadczenie to 
stanowi integralną część formularzu Zamówienia.  
 

5. Odstępstwo od stosowania niniejszych OWH wymaga wyraźnej zgody CM3 Group, wyrażonej w formie 
pisemnej, faksowej lub elektronicznej. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami Umowy 
uzgodnionymi przez Strony, a niniejszymi OWH, zastosowanie mają warunki sprzedaży ustalone 
umownie przez Strony. 

 
6. Wszelkie zmiany i modyfikacje ogólnych warunków wymagają zgody CM3 Group . 

 
7. Jeżeli nic innego nie zostało wyraźnie ustalone przez Strony, poczytuje się, że zawarta między Stronami 

Umowa to umowa sprzedaży. 
 
 

III.  ZAMÓWIENIA 
 
1. Wola zawarcia Umowy z CM3 Group  wyraża się w postaci Zamówienia. 
 
2. Zamówienie powinno bezwzględnie zawierać: 

a) dane Kontrahenta (zawierające głównie dane do faktury: adres oraz nr NIP, a także adres 
korespondencyjny), 

b) ilość i rodzaj zamawianego Produktu, 
c) dodatkowe określenia lub parametry Produktu, 
d) pożądany termin realizacji dostawy, 
e) oczekiwaną bądź ustaloną formę płatności, 
f) warunki dostawy – sposób i wskazanie płatnika kosztów przewozu i ewentualnego ubezpieczenia, 
g) datę złożenia zamówienia oraz numer zamówienia,  
h) miejsce dostawy Produktu, 
i) imię i nazwisko, numer telefonu, adres email osoby zamawiającej produkt ze strony Kontrahenta, 
j). dane kontaktowe do działu finansowego Kontrahenta (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-

mail) 
 

3. Zamówienia można składać w jednej z następujących form: 
a) na piśmie przesyłką pocztową poleconą na adres CM3, 
b) bezpośrednio do rąk przedstawicieli CM3 
c) faksem na numery:  
 
Dla  CM3 POLSKA  0048 075 738 07 90 
Dla CM3 SRL   0039 011 93 55 977 
Dla PLASTECH FORM  0039 011 93 55 977 
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d) pocztą elektroniczną (z żądaniem potwierdzenia odbioru) na adres:  
 
Dla  CM3 Polska  : 
laudani.carmelo@cm3polska.com 
logistica@cm3polska.com  
 
Dla CM3 srl : 
laudani.pietro@cm3polska.com 
tecnico4@cm3italia.com 

         
Dla PLASTECH FORM : 
laudani.pietro@cm3polska.com 
tecnico4@cm3italia.com 
piovano.claudio@cm3italia.com 

 
e) poprzez portal internetowy Kontrahenta, pod warunkiem uprzedniego nadania CM3  

              odpowiedniego loginu i hasła       
 
4. CM3 Group  zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Kontrahenta o dodatkowe informacje 

dotyczące Zamówienia, względnie o wyjaśnienie informacji zamieszczonych w Zamówieniu. 
 
IV. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA. 

 
1. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawiera: 

 
a) nazwę Produktu wraz z dodatkowymi parametrami technicznymi, 
b) ilość i rodzaj Produktu, 
c) cenę jednostkową netto, 
d) termin realizacji Zamówienia, 
e) formę płatności, termin płatności, 
f) warunki dostawy (sposób, miejsce dostawy, płatnik kosztów przewozu i ewentualnego 

ubezpieczenia), 
g) numer rachunku bankowegao CM3, CM3 Polska albo PLASTECH FORM 
h) imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz jej dane kontaktowe, 

 
2. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, jeśli nie wymaga dodatkowych ustaleń między Stronami, 

wystawiane jest w ciągu 5 ( pięciu) dni roboczych od daty wpływu Zamówienia, przesyłane faksem na 
wskazany przez Kontrahenta numer, bądź pocztą, bądź na adres e – mail (według wyboru CM3 Group ). 
 

3. Jeśli potwierdzenie przyjęcia Zamówienia wymaga dodatkowych ustaleń, Potwierdzenie zostanie 
wystawione dopiero po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących Zamówienia oraz dostarczeniu 
przez Kontrahenta wszystkich wymaganych dokumentów.  
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4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawierające inne dane niż zawarte w Zamówieniu, CM3 Group  
uważać będzie za zaakceptowane przez Kontrahenta, jeśli ten nie zgłosi zastrzeżeń w ciągu 1 (jednego) 
dnia roboczego od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.  
  

5. CM3 Group zastrzega, iż do czasu wpłaty zadatku ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia bez 
konieczności podawania przyczyny, a także bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Kontrahenta.  

 
6. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przestaje wiązać CM3 Group, jeżeli Kontrahent w ciągu 3(trzech) 

dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenie przyjęcia Zamówienia nie wpłaci na wskazany przez 
CM3 Group rachunek bankowy 100 % wartości Zamówienia. 

 
7. W ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, jednak nie później niż do dnia 

otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, Kontrahent może odwołać Zamówienie, pod 
warunkiem, iż CM3 Group nie poniósł już kosztów związanych z realizacją Zamówienia. Odwołanie 
Zamówienia przez Kontrahenta wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
8. Przyjęte Zamówienie przestaje wiązać CM3 Group, jeżeli powstaną jakiekolwiek wymagalne 

wierzytelności Kontrahenta wobec CM3 Group  z jakiegokolwiek tytułu. . 
 

9. W przypadku odmowy przyjęcia Zamówienia przez CM3 Group  bądź jego odwołania przez 
Kontrahenta, Umowa nie zostaje zawarta. Umowa nie zostaje zawarta jeżeli zostanie to uzgodnione 
przez Strony. 

 
10. Obowiązujące u Kontrahenta ogólne warunki umów, regulaminy i wzorce umów o treści niezgodnej z 

OWH, nie są akceptowane przez CM3 Group. 
 

11. Zmiana warunków Umowy lub odrębne uzgodnienia są ważne z chwilą pisemnego potwierdzenia przez 
CM3Group i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej, chyba że Strony wyraźnie 
postanowią inaczej. 

 
12. Poza uregulowaniami zawartymi w OWH, CM3 Group  dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych 

Umów. 
 

13. Kontrahent jest odpowiedzialny za to, aby dane techniczne, jakość i ilość Produktu określona w jego 
Zamówieniu lub/i Umowie odpowiadała jego potrzebom. Jeśli Zamówienie nie określa zgodności 
materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, zamówiony Produkt będzie 
dostarczony jako zwyczajny towar handlowy. W tej sytuacji CM3Group  nie ponosi odpowiedzialności za 
specjalne wymogi jakościowe.  

 
14. Za moment zawarcia Umowy Strony uznają dzień wysłania do Kontrahenta potwierdzenia przyjęcia 

Zamówienia przez CM3 Group . 
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V.  OFERTY, CENNIKI. 
 
1. Wszystkie informacje dotyczące Produktu, w tym w szczególności cena, wynikająca z katalogów, 

prospektów, innych materiałów reklamowych lub propozycji zawarcia Umowy, przedstawiane przez 
CM3 Group są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną 
zaakceptowane przez obie Strony.  
 

2. Kontrahent jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianych Produktów. CM3 Group  
zobowiązany jest dostarczyć Produkty zgodnie z Zamówieniem i nie odpowiada za jego dalsze 
zastosowanie. 

 
3. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o Produktach oferowanych przez CM3 Group mają charakter wyłącznie 

informacyjny.  
 

4. Ceny Produktu obowiązują w wysokości wskazanej w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia i nie 
zawierają podatku VAT oraz kosztów  innych usług dodatkowych. Wszelkie koszty mogące wyniknąć w 
czasie realizacji Zamówienia obciążają Kontrahenta. 

 
5. Wszelkie rabaty, upusty, bonifikaty itp. udzielane przez CM3 Group wymagają indywidualnych ustaleń 

na piśmie pod rygorem nieważności. 
 

6. Żadna propozycja sprzedaży Produktu, niezależnie od swej nazwy (włączając w to nazwanie jej 
„OFERTĄ”) nie stanowi wiążącej CM3 Group oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego, a jedynie propozycję złożenia zamówienia. 
 

VI.  WARUNKI DOSTAWY. 
 
1. Terminem dostawy jest termin wskazany w oświadczeniu CM3 Group o potwierdzeniu przyjęcia 

Zamówienia. 
 

2. Termin dostawy ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek 
okoliczności niezależnych od woli CM3 Group , w szczególności opóźnień spowodowanych przez klienta, 
nieterminowej dostawy materiałów potrzebnych do realizacji Zamówienia przez kontrahenta CM3 
Group, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalnych zakłóceń w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa CM3 
Group , opóźnień transportowych i celnych, szkód transportowych, w tym blokad dróg i ograniczeń 
czasowych w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedoborów energii elektrycznej oraz innych 
rodzajów energii, niedoborów materiałowych i surowcowych. Niedotrzymanie terminu dostawy przez 
CM3 Group z wyżej wymienionych przyczyn powoduje, że Kontrahentowi nie przysługują żadne 
roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania 
realizacji Zamówienia lub/i Umowy i nie zwalniają Kontrahenta z obowiązku zapłaty i odbioru Produktu. 

 
3. Na 3 (trzy) dni robocze przed planowanym dniem dostawy, CM3 potwierdzi ten termin. 

 
4. Kontrahent zobowiązany jest odebrać zamówione Produkty w miejscu i terminie uzgodnionym oraz 

zaakceptowanym przez CM3 Group  w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia. 
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5. W przypadku braku terminowego odbioru Produktu nie będącego wynikiem bezprawnego i 

bezpodstawnego działania lub zaniechania CM3 Group lub wypadkiem Siły Wyższej, a w szczególności 
w razie wstrzymania wydania Produktu zgodnie z punktem VII ustęp 6, Kontrahent może zostać 
obciążony kosztami magazynowania w wysokości 250,00 (dwieście pięćdziesiąt) euro za każdy dzień 
braku odbioru Produktu przez Kontrahenta w stosunku do dnia wskazanego przez CM3 Group zgodnie z 
ustępem 3. Obciążenie kosztami magazynowania nie zwalnia Kontrahenta z obowiązku odbioru 
Produktu i nie pozbawia CM3 Group możliwości korzystania z innych przysługujących mu uprawnień, w 
szczególności dochodzenia naprawienia szkody. Koszty magazynowania płatne są w terminie 7 
(siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Kontrahenta wezwania do ich zapłaty. 

 
6. Strony zgodnie oświadczają, że Zamówienie może zostać realizowane przez CM3 Group w częściach.  

 
7. Miejscem dostawy jest siedziba CM3 Group. Na indywidualne zlecenie Kontrahenta, dostawa może 

zostać dokonana za pośrednictwem przewoźnika. Transport oraz ubezpieczenie w transporcie 
zamówionych Produktu odbywa się na koszt i ryzyko Kontrahenta. 

 
8. W przypadku, o którym mowa w ustępie 7 powyżej, Produkty ubezpieczone będą jedynie na wyraźne 

żądanie Kontrahenta i na jego koszt. Koszty dostawy do Kontrahenta oraz innych usług dodatkowych są 
ustalane indywidualnie podczas składania Zamówienia lub/i w Umowie.  

 
9. Jeśli Kontrahent zdecyduje się na odbiór Produktu za pośrednictwem przewoźnika, a nie określi w 

Zamówieniu danych przewoźnika, to CM3 Group może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności 
dokonać wyboru przewoźnika i warunków transportu, na koszt Kontrahenta i bez gwarancji w zakresie 
wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania Produktu. 

 
10. CM3 Group zobowiązany będzie do wydania Kontrahentowi, bądź przewoźnikowi, wraz z Produktem, 

dokumentu magazynowego WZ, w którym to dokumencie Kontrahent bądź przewoźnik potwierdzi ilość 
odebranych Produktów poprzez wpisanie daty, podpisanie oraz przystawienie pieczęci firmowej, który 
to fakt stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury obciążającej Kontrahent za dostarczony 
Produkt 

 
11. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość Produktu, a także 

dokumenty niezbędne do rejestracji Produktu mogą zostać dołączony tylko na specjalne życzenie do 
dostarczanego dokumentu wydania Produktów. 

 
12. Jeśli nie określono inaczej na piśmie, ryzyko przypadkowego zniszczenia lub utraty Produktu, od  

wydania Produktu z magazynu CM3 Group, spoczywa na Kontrahencie, łącznie z okresem transportu 
realizowanym przez spedytora lub przewoźnika na zlecenie CM3 Group bądź Kontrahenta. 

 
13. W przypadku przetworzenia przez Kontrahenta Produktu jego połączenia albo pomieszania z innymi 

rzeczami lub masą majątkową w taki sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego byłoby związane z  
nadmiernymi trudnościami i/lub kosztami, uważać się będzie, że CM3 Group stał się współwłaścicielem 
nowej rzeczy lub masy majątkowej powstałej z przetworzenia, połączenia lub pomieszania. Udziały we 
współwłasności oznacza się według stosunku wartości przetworzonych, połączonych lub pomieszanych. 
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14. W przypadku braku odbioru Produktu po upływie 30 (trzydziestu) dni od terminu wyznaczonego 

zgodnie z ustępem 3, CM3 Group może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności dokonać 
wyboru przewoźnika i warunków transportu, na koszt Kontrahenta i bez gwarancji w zakresie wyboru 
najszybszego i najtańszego sposobu przesłania Produktu, a następnie przesłać Produkt bezpośrednio na 
adres wskazany w Zamówieniu na koszt i ryzyko Kontrahenta, bez jakichkolwiek roszczeń Kontrahenta z 
tego tytułu. 
 

15. Wszelkie koszty związane z wydaniem i odebraniem, a w szczególności koszty opakowania i ważenia 
Produktu ponosi Kontrahent. 

 
 

VII.  REALIZACJA ZAMÓWIENIA/ZMIANY W UMOWIE 
 
 
1.  Jeżeli po zawarciu Umowy i/lub złożeniu Zamówienia, Kontrahent przedstawi propozycje zmian 

Umowy i/lub Zamówienia CM3 Group w formie pisemnej CM3 Group  nie jest zobowiązany do 
przyjęcia tych propozycji.  
 

2.  Propozycje zmian są wiążące dla CM3 Group  od momentu, gdy zostaną one wyraźnie zatwierdzone w 
formie pisemnej przez osoby uprawnione do reprezentacji CM3 Group . 

 
3.  Zmiany zostaną wprowadzone do Umowy i/lub Zamówienia w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.   
  

4. CM3 Group  zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w związku ze zmianami dotyczącymi Umowy.  
 

5.  Zmiany dotyczące obowiązującej Umowy i/lub Zamówienia mogą spowodować przekroczenie przez 
CM3 Group  uzgodnionego czasu dostawy. W takim przypadku postanowienie punktu VI ustęp 2 i 3 
stosuje się odpowiednio. 

 
6.  CM3 Group  ma prawo wstrzymać realizację dowolnego Zamówienia oraz wydanie Produktu 

Kontrahentowi (nawet jeżeli Produkt stanowi własność Kontrahenta) bez jakichkolwiek roszczeń z tego 
tytułu ze strony Kontrahenta (zwłaszcza roszczeń związanych z przesunięciem terminu realizacji 
Zamówienia), jeżeli istnieją jakiekolwiek wymagalne wierzytelności CM3 Group w stosunku do 
Kontrahenta. 

 
7. Kontrahent oświadcza oraz zapewnia, że posiada wszelkie niezbędne prawa i/lub uzyskał wszelkie 

niezbędne zgody i zezwolenia od odpowiednich osób, które są niezbędne do prawidłowej i zgodnej z 
prawem realizacji Umowy, w szczególności posiada majątkowe prawa autorskie do utworu lub patent 
na wynalazek, które mogą zostać wykorzystane przez CM3 Group do realizacji Umowy.  
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8. Kontrahent wyrażą zgodę na bezpłatne korzystanie przez CM3 Group  z przysługujących mu praw 

własności intelektualnej (m.in. praw autorskich i praw własności przemysłowej) w zakresie koniecznym 
i niezbędnym do realizacji zawartej Umowy.  

 
9. Kontrahent przejmuje odpowiedzialność za wszelkie roszczenia skierowane do CM3 Group  oraz szkody 

poniesione przez CM3 Group , które pozostają w związku z wykonaniem Zamówienia Kontrahenta, 
jeżeli wykonanie Zamówienia na podstawie wytycznych Kontrahenta i/lub przekazanych przez 
Kontrahenta rysunków, ilustracji, instrukcji, względnie innych dokumentów narusza prawa osób 
trzecich. 
 

10. Kontrahent oświadcza i zapewnia, że jeżeli na skutek jego działań lub (np. zlecenia CM3 Group  
wykonania Produktów zgodnie z przekazaną przez Kontrahenta dokumentacją techniczną) osoby 
trzecie zgłoszą przeciwko CM3 Group  jakiekolwiek roszczenia z tytułu praw własności intelektualnej 
(m.in. prawa autorskie, prawa własności przemysłowej) lub z tytułu nieuczciwej konkurencji (m.in. 
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa), Kontrahent zwolni CM3 Group od wszelkiej odpowiedzialności 
z tytułu takich roszczeń, a ponadto będzie ponosić pełną odpowiedzialność wobec CM3 Group za 
wszelkie szkody poniesione przez CM3 Group  z tego tytułu, w tym przede wszystkim, choć nie 
wyłącznie, za szkody związane z roszczeniem o odszkodowanie. W celu wykonania powyższego 
zobowiązania  Kontrahent zobowiązuje się, iż w dniu otrzymania od uprawnionego podmiotu 
informacji o wytoczeniu przeciwko CM3 Group  powództwa lub wszczęciu w stosunku do CM3 
postępowania przed jakimkolwiek sądem lub organem, zwolni CM3 Group  od odpowiedzialności, 
przejmując takie zobowiązanie i wchodząc w miejsce  CM3 Group  w takim postępowaniu (o ile będzie 
to możliwe) lub przystąpi do takiego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

 
VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI. 
 
1. Zapłata za Produkty nastąpi po wystawieniu faktury VAT, w terminach i na warunkach ustalonych w 

potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia lub/i w Umowie.  
 

2. Kontrahent staje się właścicielem Produktu w momencie otrzymania przez CM3 Group pełnej zapłaty 
ceny za Produkt, chyba że zaznaczone zostaną odmienne warunki w Zamówieniu lub/i Umowie bądź 
fakturze VAT. Do tego czasu Produkt stanowi własność CM3 Group. W przypadku wydania Produktu 
przed uiszczeniem całej ceny zapłaty, Kontrahent nie może w szczególności w jakikolwiek sposób 
rozporządzać Produktem lub obciążać go ograniczonym prawem rzeczowym. 

 
3. Strony zastrzegają w kwocie 100 % wartości Zamówienia, płatny na wskazany przez CM3 Group 

rachunek bankowy, w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia po otrzymaniu potwierdzeniu 
Zamówienia.   

 
4. Podawane ceny są cenami Euro. Kwota należna będzie w euro. 

 
5. Datą wykonania świadczenia przez Kontrahenta jest data wpływu należności na rachunek bankowy 

CM3 Group. 
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6. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, podane ceny są cenami netto, tzn. nie zawierają podatku VAT, cła 
wwozowego oraz innych obciążeń i kosztów związanych z opodatkowaniem, a także kosztów przewozu 
i ubezpieczenia.  
 

7. Jeśli po zawarciu Umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z 
wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub jakiekolwiek inne obciążenie 
publicznoprawne, lub nastąpią zmiany w wysokościach takich opłat, podatków lub obciążeń, CM3 
Group może odpowiednio zmienić cenę Produktu.  

 
8. Jeśli po zawarciu Umowy nastąpi zmiana – o więcej niż 5% (pięć procent) - cen surowców, CM3Group  

może odpowiednio zmienić cenę Produktu. 
 

9. W przypadku opóźnienia płatności CM3 Group ma prawo bez dodatkowych wezwań naliczyć odsetki za 
opóźnienie w ustawowej wysokości. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w 
którym upłynął termin płatności.  

 
10. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, CM3 Group  jest uprawniony do dochodzenia, obok 

należności głównej i odsetek za opóźnienie, również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa 
procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności.  

 
11. Jeżeli Kontrahent popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, 

CM3 Group  ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kontrahenta z tytułu 
jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności 
najdawniej wymagalnych.  
 
 

IX.  GWARANCJA I RĘKOJMIA. 
 
 
1. Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność CM3 Group  z tytułu rękojmi. 

 
2. Jeżeli Strony nie uzgodniły okresu gwarancji na Produkty (np. w Zamówieniu) przyjmuje się, że CM3 

Group udziela gwarancji na Produkty na okres jednego roku od dnia wydania Produktu Kontrahentowi 
lub przewoźnikowi. 

 
3. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych wskutek niewłaściwego zastosowania Produktu lub 

przetworzenia Produktu. CM3 Group nie ponosi odpowiedzialności za Produkty użyte w sposób 
niezgodny z ich przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku 
niezachowania zaleceń i instrukcji.  

 
4. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych na skutek jakiejkolwiek ingerencji w Produkt przez podmiot 

inny, niż CM3 Group , w szczególności na skutek przeróbek czy zmian Produktu . 
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5. Niewłaściwe zastosowanie Produktu obejmuje w szczególności następujące sytuacje: wstrząsy, 
użytkowanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i właściwościami technicznymi Produktu, używanie  
substancji korozyjnych lub środków chemicznych 
 

6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie 
w chwili jego wydania Kontrahentowi lub przewoźnikowi.  

 
7. CM3 Group ma prawo wstrzymać się wobec Kontrahenta z realizacją jego roszczeń z tytułu gwarancji do 

czasu uregulowania przez Kontrahenta wszelkich wymagalnych należności.  
 

8. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące ilości Produktów może nastąpić tylko podczas załadunku (przy 
odbiorze własnym) lub odbioru od przewoźnika. 

 
9. W przypadku dostawy za pośrednictwem przewoźnika, fakt niezgodności ilościowej Produktu musi 

zostać odnotowany w liście przewozowym i poświadczony na liście przewozowym oraz podpisany przez 
kierowcę i osobę przejmującą dostarczone Produkty. W przypadku braku takiego wpisu na liście 
przewozowym, reklamacje ilościowe oparte na twierdzeniach o niezgodności ilościowej nie będą 
rozpatrywane. 

 
10. Kontrahent, w przypadku ujawnienia wad jakościowych Produktu będącego przedmiotem dostawy, 

zobowiązany jest pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi do powiadomienia CM3 Group  o 
wadach w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) dni od dnia dostawy, a w przypadku wad ukrytych w 
terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od daty ich ujawnienia, nie później jednak niż w terminie 14 
(czternastu) dni od dnia dostawy.  

 
11. Warunkiem rozpoznania reklamacji jest dostarczenie wadliwego Produktu na koszt Kontrahenta do 

siedziby CM3 Group . W przypadku uznania reklamacji CM3 Group  zwróci Kontrahentowi uzasadnione 
koszty dostarczenia wadliwego Produktu do CM3 Group . 

 
12. W terminie 14 (czternastu) dni od chwili otrzymania reklamacji od Kontrahenta, CM3 Group  

zobowiązany będzie ją rozpatrzyć i udzielić mu pisemnej odpowiedzi, czy reklamację uznaje, czy też 
zleci rzeczoznawcy wydanie opinii w sprawie wadliwości Produktu W razie uznania reklamacji, CM3 
Group zobowiązany będzie do podania Kontrahentowi sposobu jej załatwienia. Koszty wydania opinii 
CM3 Group ponosi jedynie w przypadku potwierdzenia w opinii wadliwości Produktu. W innych 
przypadkach koszty wydania opinii ponosi Kontrahent.  

 
13. Warunkiem przyjęcia zwrotu Produktu, który został zakwestionowany przez Kontrahenta i uznany przez 

CM3 Group  jest to, by był on nieuszkodzony, nieprzetworzony w procesach produkcyjnych oraz 
identyfikowalny, co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku Produktów pakowanych 
fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.  
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14. Jeżeli spośród Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, 
uprawnienie Kontrahenta z tytułu gwarancji ogranicza się wyłącznie do Produktów wadliwych. 

 
15. Odpowiedzialność za szkody wynikowe i pośrednie spoczywa na Kontrahencie. 

 
16. Łączna maksymalna odpowiedzialność CM3 Group , w tym odpowiedzialność z tytułu szkód 

bezpośrednich, nie przekroczy równowartości ceny Produktu dotkniętego wadą. 
 

17. W przypadku odstąpienia od Umowy gwarancja na Produkt ustaje. 
 
 
 

X.  ROZWIĄZANIE UMOWY/ODSTĄPIENIE 
 
 
1. Za zgodną wolą Stron, w każdej chwili może być zakończony łączący ich stosunek prawny. 
 
2. CM3 Group  ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy mimo wezwania Kontrahenta do 

należytego wykonania swoich zobowiązań i wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu, 
Kontrahent nadal nie wykonał wszystkich swoich zobowiązań (m.in. zapłaty ceny i odbioru Produktu) 
należycie, w tym także zobowiązań wynikających z tytułu innych stosunków prawnych. Oświadczenie o 
odstąpieniu może zostać złożone w ciągu 30 (trzydziestu) dni od bezskutecznego upływu terminu do 
usunięcia naruszeń. 

 
3. Wszelkie koszty związane z odstąpieniem od umowy przez CM3 Group  z przyczyn zależnych od 

Kontrahenta ponosi Kontrahent.  
 
4. CM3 Group  odstępując od umowy z przyczyn zależnych od Kontrahenta, może żądać zapłaty kary 

umownej w wysokości 100% wartości zamówienia., co nie wyłącza możliwości dochodzenia zwrotu 
kosztów magazynowania Produktu, uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych oraz 
możliwości zachowania zadatku, o którym mowa w punkcie VIII. Kara umowna płatna jest w terminie 7 
dni od dnia otrzymania przez Kontrahenta wezwania do jej zapłaty. 

 
5. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Kontrahenta i zażądania przez CM3 

Group zwrotu Produktów, Kontrahent zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt i ryzyko 
Produktu do miejsca pisemnie wskazanego przez CM3 Group . 

 
6. Kontrahent ma prawo do odstąpienia od Umowy wyłącznie w wypadku, gdy pomimo pisemnego 

wezwania CM3 Group  i wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu do usunięcia naruszeń, CM3 
Group nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki wynikające z Umowy. 

 
7. Zgłoszenie jakichkolwiek roszczeń przez Kontrahenta, a zwłaszcza roszczeń z tytułu gwarancji nie 

zwalnia go z obowiązku zapłaty ceny. 
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XI.  SIŁA WYŻSZA 
 
1. Ani CM3 Group , ani Kontrahent nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Umowy, jeżeli spowodowane jest to okolicznościami Siły Wyższej. 
  

2. Ta ze Stron, która nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły 
Wyższej, zobowiązana będzie do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie nie później 
niż w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zaistnienia takiego zdarzenia. Gdy działanie Siły Wyższej 
ustanie, Strona powołująca się na  działanie Siły Wyższej zobowiązana jest niezwłocznie, o ile będzie to 
możliwe, powiadomić o tym drugą Stronę. Niedopełnienie powyższego wymogu powoduje utratę 
prawa do powoływania się na zaistnienie Siły Wyższej. 

 
 
XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 
1. Niniejsze OWH obowiązują od dnia 01/08/2017 

 
2. Kontrahent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia CM3 Group  o każdorazowej 

zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji (w tym adresu e 
– mail oraz nr faksu, jeżeli zostały podane CM3 Group). Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia 
dokonane na adresy wskazane w Zamówieniu lub/i w podpisanych Umowach lub innych 
porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne. 

 
3. CM3 Group i Kontrahent będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w 

związku z wykonywaniem Zamówień lub/i Umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku 
niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z 
niniejszych uregulowań rozstrzygają sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby CM3 Group. 

 
4. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z CM3 Group Umowy lub/i złożonego Zamówienia 

w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody CM3 Group.  
 

5. CM3 Group  może w każdej chwili przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy lub/i 
złożonego Zamówienia na podmiot trzeci, na co Kontrahent wyraża zgodę. 

 
6. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWH w tym w skutek wprowadzenia odmiennych 

regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.  
 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWH mają zastosowanie Obowiązujące 
przepisy. Jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów posiada dla:  CM3 POLSKA - sąd polski;  dla 
CM3 Srl  i PLASTECH FORM  - sąd włoski 

 
8. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z zawarciem i 

realizacją Umowy oraz zobowiązują się nie ujawniać ich, bez uprzedniej, wyraźnej zgody złożonej przez 
drugą Stronę na piśmie, w jakikolwiek sposób osobom trzecim. Treść Umowy, w tym przedmiot innych 
dokumentów i informacji udostępnionych drugiej Stronie będą traktowane jako tajemnica. Jakiekolwiek 
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przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie, zdobywanie albo oferowanie zbycia tajemnicy 
przedsiębiorstwa jest dopuszczalne tylko za uprzednim pisemnym wyrażonym w sposób wyraźny 
zezwoleniem drugiej Strony. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy nie dotyczy danych objętych 
obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Obowiązujących przepisów. 

 
9. Udostępnione Kontrahentowi projekty, szkice, rysunki, obrazy, modele i inne dokumenty pozostają 

własnością CM3 Group i nie mogą być kopiowane, przedstawiane osobom trzecim lub w żaden inny 
sposób używane, rozpowszechniane lub powielane bez wyraźnej pisemnej zgody CM3 Group . 
Kontrahent jest zobowiązany do zwrotu w terminie 7 dni powyższych materiałów na pierwsze 
wezwanie CM3 Group . Brak zwrotu materiałów w zakreślonym terminie upoważnia CM3 Group  do 
naliczania kary umownej w wysokości 250,00 (dwieście pięćdziesiąt) euro za każdy dzień opóźnienia w 
przekazaniu powyższych materiałów, co nie wyłącza prawa do dochodzenia przez CM3 Group  
uzupełniającego odszkodowania. Kara umowna płatna jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez 
Kontrahenta wezwania do jej zapłaty.  

 
10. Jeżeli nie postanowiono inaczej, na podstawie zawartej Umowy CM3 Group  nie przenosi autorskich 

praw majątkowych na Kontrahenta lub innych praw własności przemysłowej oraz nie udziela licencji. 
 

11. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 
dnia 11.04.1980 r. zostaje wyłączone. 

 
12. Niniejsze OWH są stosowane niezależnie od OWZ. 

 
13. O ile nie zastrzeżono inaczej, kontakt między Kontrahentem, a CM3 Group , następuje drogą pisemną, 

elektroniczną lub faksową. 
 
 
 
 

Akceptuję warunki ogólne 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
(miejsce, data, czytelny podpis, pieczęć firmowa) 
 
 

 


