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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ)  
Wersja II dnia 15/05/2020 

 
 
Niniejsze ogólne warunki zakupu są stosowane przez  
 
CM3 s.r.l  - spółka z ograniczona odpowiedzialnością    
Siedziba prawna w Avigliana 10051 (TO) Włochy , Corso Laghi, 60 
Siedziba administracyjna w Tranie 10090 (TO) Włochy , Zona Industrialne 11,  
Zakład produkcyjny w Tranie 10090 (TO) Włochy, Zona Industrialne 11  
Nr NIP IT07591100016 
 
CM3 Polska Sp. Z o.o.  - spółka z ograniczona odpowiedzialnością   
Siedziba prawna 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 0000127060; 
Siedziba administracyjna w Wykrotach,  ul. Wyzwolenia 53, 59-730 Nowogrodziec, Polska; 
Zakład produkcyjny w Wykrotach, ul. Wyzwolenia 53, 59-730 Nowogrodziec, Polska  
Nr NIP  612-16-20-928 – Regon  230910155 
 
KARSIL DOM  Sp. z o.o.  - spółka z ograniczona odpowiedzialnością 
Siedziba prawna w Bolesławiec 59-700, adres ul. Jesionowa 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy  KRS, pod 
numerem 0000298440; 
Siedziba administracyjna w Bolesławiec 59-700 Polska, adres ul. Jesionowa 27; 
Zakład magazyn w Wykrotach, ul. Wyzwolenia 53, 59-730 Nowogrodziec, Polska;  
Nr NIP  1010002685 - Regon 020698982 
 
 
I. DEFINICJE. 
 
Ilekroć mowa jest w niniejszy ogólnych warunkach zakupu o: 
 
1)      OWZ - rozumie się przez to niniejsze Ogólne Warunki Zakupu. 
 
2)      CM3 Group - rozumie się przez to spółkę pod firmą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z : 
 

CM3 s.r.l  - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Siedzibą w Avigliana 10051 (TO) Włochy, Corso 
Laghi, 60 , Siedziba administracyjna w Tranie 10090 (TO) Włochy , Zona Industrialne 11, Zakład 
produkcyjny w Tranie 10090 (TO) Włochy, Zona Industrialne 11,  Nr NIP IT07591100016. 
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CM3 Polska Sp. Z o.o.  - spółka z ograniczona odpowiedzialnością  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           
0000127060, Siedziba administracyjna w Wykrotach Nowogrodziec 59-730 Polska , ul. Wyzwolenia 
53 Zakład produkcyjny w Wykrotach Nowogrodziec 59-730 Polska , ul. Wyzwolenia 53. Nr NIP 612-
16-20-928. 
 
KARSIL DOM Sp. zo.o.  - spółka z ograniczona odpowiedzialnością 
Siedziba prawna w Bolesławiec 59-700, adres ul. Jesionowa 27 wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu, Wydział IX 
Gospodarczy  KRS, pod numerem 0000298440; 
Siedziba administracyjna w Bolesławiec 59-700 Polska, adres ul. Jesionowa 27; 
Zakład magazyn w Wykrotach, ul. Wyzwolenia 53, 59-730 Nowogrodziec, Polska;  
Nr NIP  1010002685 - Regon 020698982 
 
 

3)  Sprzedawcy - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną   
nieposiadającą osobowości prawnej. 

 
4)  Zapytaniu ofertowym – rozumie się przez to skierowane do Sprzedawcy przez CM3 Group zaproszenie 

do składania ofert. 
 
5)  Zamówieniu – rozumie się przez to Zamówienie na Produkty składane przez CM3 Group. 
 
6) Umowie - rozumie się przez to Umowę zawartą pomiędzy CM3 Group a Sprzedawcą. 
 
7)  Stronie lub Stronach - rozumie się przez to CM3 Group, Sprzedawcę lub CM3 Group oraz Sprzedawcę.  
 
8)  Produkcie – rozumie się przez to wszelkie rzeczy ruchome jak również wszelkie postaci energii, wody 

oraz pary, o parametrach uzgodnionych przez Strony, przy czym słowo Produkt oznaczające liczbę 
pojedynczą obejmuje także liczbę mnogą.  

 
9)  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 Zamówienia lub Umowy. 

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

dla Cm3 Polska lub przepisy prawa włoskiego dla Cm3 srl i Karsil Dom, w tym szczególności przepisy 
polskiego Kodeksu cywilnego dla Cm3 Polska lub przepisy włoskiego Kodeksu cywilnego dla Cm3 srl i  
Karsil Dom i polskiej ustawy o terminach zapłaty dla Cm3 Polska albo włoski ustawy o terminach 
zapłaty dla Cm3 srl i Karsil Dom do  transakcjach handlowych.  

 
11)  OWH - rozumie się przez to Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez CM3 Group. 
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II.  ZASTOSOWANIE 
 
1. Niniejsze OWZ stosuje się do wszystkich Zamówień i Umów, których przedmiotem jest nabycie 

Produktów przez CM3 Group, w tym do czynności związanych z lub poprzedzających złożenie tych 
Zamówień czy zawarcie tych Umów. Niniejsze OWZ stosuje się również w odniesieniu do 
przygotowywania i składania ofert przez Sprzedawcę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe. 

 
2. Niniejsze OWZ stanowią integralną część każdego Zamówienia oraz każdej Umowy, zawartej pomiędzy 

CM3 Group a Sprzedawcą. 
 
3. Niniejsze OWZ podane są do ogólnej wiadomości poprzez ich udostępnienie na stronie internetowej 

www.cm3group.eu oraz załączane są do każdego Zamówień i Umów składanego drogą e-mail.  Pisemne 
potwierdzenie przez Sprzedawcę takiego Zamówienia lub też jego zrealizowanie bez wcześniejszego 
pisemnego potwierdzenia jego przyjęcia jest tożsame z potwierdzeniem przez Niego faktu zapoznania 
się z treścią niniejszych OWZ i ich akceptacji. Odpowiednia informacja w tym przedmiocie znajduje się w 
każdym druku Zamówienia stosowanym przez CM3 Group.  Ponadto na żądanie CM3 Group Sprzedawca 
zobowiązany jest złożyć dodatkowe, pisemne oświadczenie o akceptacji niniejszych OWZ pod rygorem 
możliwości rezygnacji CM3 Group z Zamówienia lub zawarcia Umowy bez jakichkolwiek roszczeń ze 
strony Sprzedawcy. Jednocześnie Sprzedawca, który współpracuje z CM3 Group więcej niż jeden raz, na 
podstawie różnych zamówień lub umów, przy pisemnym potwierdzeniu pierwszego z 
Zamówień/pierwszej Umowy, przyjmuje do wiadomości, że treść niniejszych OWZ jest i będzie 
stosowana do wszystkich zawartych z nim Zamówień i Umów, mimo nie dołączenia treści OWZ do 
przesłanego przez CM3 Group Zamówienia lub Umowy. 

 
4. W braku odmiennych ustaleń dokonanych w formie pisemnej pomiędzy CM3 Group a Sprzedawcą 

wyłączone jest stosowanie wszelkich wzorców umów Sprzedawcy. Za akceptację wzorców umów 
Sprzedawcy nie poczytuje się również przyjęcia Produktów przez CM3 Group bez wyraźnego 
zastrzeżenia lub dokonania przez CM3 Group płatności za zakupione Produkty bez sprzeciwu. 
Pracownicy CM3 Group, bez wyraźnego zastrzeżenia zawartego w ich pełnomocnictwach, nie mają 
umocowania do włączenia do Umowy wzorców umów Sprzedawcy lub uznawania, nawet częściowego, 
ich obowiązywania. 

 
5. Odstępstwo od stosowania niniejszych OWZ wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami Zamówienia i/lub Umowy uzgodnionymi przez Strony, a 
niniejszymi OWZ, zastosowanie mają warunki sprzedaży ustalone pisemnie w treści Zamówienia i/lub 
Umowy przez Strony. 

 
6. Wszelkie zmiany i modyfikacje OWZ wymagają pisemnej zgody CM3 Group. 
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III.  ZAPYTANIA OFERTOWE, OFERTY I ZAMÓWIENIA 
 
1. Postanowienia ogólne. 
 
1.1. Wola zawarcia Umowy przez CM3 Group wyraża się w szczególności w postaci złożenia Zamówienia 

i/lub złożenia Zapytania ofertowego. Do składania oświadczeń woli w imieniu CM3 Group upoważnieni 
są pracownicy określeni w Załączniku nr 1 do niniejszych OWZ.  
 

1.2. Sprzedawca wystawia CM3 Group potwierdzenie przyjęcia do realizacji Produktów wskazanych na 
Zamówieniu, Zapytaniu ofertowym lub innym dokumencie wedle wyboru CM3 Group. Potwierdzeniem 
przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę według warunków określonych przez CM3 Group 
w złożonym Zamówieniu, mimo braku pisemnego potwierdzenia jego przyjęcia, jest jego faktyczne 
zrealizowanie przez Sprzedawcę. 
 

1.3. W wyjątkowych okolicznościach CM3 Group (np. utrata gospodarczego znaczenia dla CM3 Group 
świadczenia Sprzedawcy), CM3 Group może przerwać wszelkie czynności zmierzające lub poprzedzające 
złożenie Zamówienia lub zawarcie Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Sprzedawcy z tego tytułu. 
 
 

2. Zapytanie ofertowe i oferta. 
 
 

2.1. Jeżeli załącznikiem do Zapytania ofertowego jest formularz ofert, Sprzedawca jest zobowiązany do 
złożenia oferty przy wykorzystaniu załączonego formularza. W przypadku gdy oferta składana jest na 
formularzu Sprzedawcy powinna ona zawierać wszelkie elementy wskazane na formularzu ofertowym 
CM3 Group. 
 

2.2. Oferta może zostać sporządzona w języku polskim, angielskim, niemieckim lub włoskim chyba, że w 
Zapytaniu ofertowym zastrzeżono inaczej. 

 
2.3. Oferta ma zawierać wszystkie informacje niezbędne dla oceny, czy oferowane przez Sprzedawcę 

Produkty odpowiadają wymogom wskazanym w Zapytaniu ofertowym. 
 

2.4. W przypadku, gdy Zapytanie ofertowe ściśle określa specyfikację Produktów, Sprzedawca ma 
obowiązek przedstawienia w ofercie wszystkich rozbieżności pomiędzy wymogami określonymi w treści 
Zapytania ofertowego a właściwościami Produktów przez niego oferowanych oraz powodów 
odstąpienia od wymogów lub warunków wskazanych przez CM3 Group.  

 
2.5. Wraz z ofertą Sprzedawca składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego OWZ 

i akceptacji jego postanowień.  
 

2.6. Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, oferta, załączniki do odpowiedzi lub ofert, dodatkowe informacje 
lub dokumenty dotyczące oferty składane są przez Sprzedawcę nieodpłatnie. 
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2.7. Oferty składane są na adres wskazany w zapytaniu ofertowym wraz z podaniem numeru zapytania 
ofertowego i numeru oferty. 

 
2.8. W braku odmiennych ustaleń zawartych w ofercie Sprzedawcy, termin związania ofertą wynosi trzy 

miesiące od dnia doręczenia jego treści Sprzedawcy. (zgodnie z ustaleniami na spotkaniu tym miejscu 
również pojawia się problem że na tym etapie Sprzedawca nie zna treści OWZ) Oferta zostaje przyjęta, 
jeżeli CM3 Group złoży oświadczenie o przyjęciu oferty Sprzedawcy w postaci pisemnego Zamówienia 
lub zostanie podpisana Umowa. .  

 
2.9. W ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia Zapytania ofertowego, CM3 Group  może cofnąć Zapytanie 

ofertowe bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Sprzedawcy.  
 
3. Zamówienia. 

 
3.1. Zamówienie zawiera: 

 
a) dane Sprzedawcy, 
b) nazwę Produktu wraz z dodatkowymi parametrami technicznymi, 
c) ilość i rodzaj zamawianego Produktu, 
d) termin realizacji dostawy, 
e) cenę jednostkową netto oraz formę i termin płatności, 
f) warunki dostawy (sposób dostawy), 
g) datę złożenia zamówienia,  
h) miejsce dostawy Produktu, 
i) imię i nazwisko osoby zamawiającej produkt ze strony CM3 Group. 

 
3.2. Zamówienia mogą być składane w jednej z następujących form: 
 

a) na piśmie przesyłką pocztową poleconą na adres Sprzedawcy, 
b) bezpośrednio do rąk przedstawicieli Sprzedawcy, 
c) faksem na numer wskazany w ofercie, 
d) pocztą elektroniczną na adres wskazany w ofercie. 
 

3.3. CM3 Group zastrzega sobie prawo do przekazania Sprzedawcy dodatkowych informacji dotyczących 
Zamówienia. 
 

3.4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, jeśli nie wymaga dodatkowych ustaleń między Stronami, 
wystawiane jest w ciągu 2 dni roboczych od daty wpływu Zamówienia, przesyłane faksem na wskazany 
przez CM3 Group numer, bądź pocztą, bądź na adres e-mail  acquisti@cm3polska.com. 

 
3.5. Potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę według warunków określonych 

przez CM3 Group w złożonym Zamówieniu, mimo braku pisemnego potwierdzenia jego przyjęcia, jest 
jego faktyczne zrealizowanie przez Sprzedawcę.  

 
3.6. Jeśli potwierdzenie przyjęcia Zamówienia wymaga dodatkowych ustaleń, potwierdzenie zostanie 

wystawione dopiero po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących Zamówienia.  
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3.7. Zamówienia zawierające inne dane niż zawarte w Ofercie,  CM3 Group uważać będzie za 
zaakceptowane przez Sprzedawcę, jeśli ten nie zgłosi zastrzeżeń w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od 
daty otrzymania Zamówienia.   

 
3.7. W ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia CM3 Group może odwołać Zamówienie bez 

jakichkolwiek roszczeń ze strony Sprzedawcy. 
 
IV.  CENY ORAZ FAKTUROWANIE 
 
1. Wszelkie ceny dotyczące zamówień są stałe i nie podlegają zmianom. W cenach uwzględniane są 

podatki, z wyjątkiem podatku od towarów i usług chyba że zastrzeżono inaczej, marże, ubezpieczenia 
oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Sprzedawcę w ramach realizacji zamówienia do momentu 
dostawy Produktów na miejsce dostawy wskazane przez CM3 Group, w tym w szczególności koszty 
załadunku, transportu , wysyłki, opakowania, wyładunku, a także niezbędnej dokumentacji. 
 

2. Wszystkie informacje dotyczące Produktu, w tym w szczególności cena, wynikająca z katalogów, 
prospektów, innych materiałów reklamowych lub propozycji zawarcia Umowy, przedstawiane przez 
Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną 
zaakceptowane przez obie Strony, w formie pisemnej – w treści Zamówienia lub Umowy. 

 
3. Faktury Sprzedawca wysyła na adres wskazany w zamówieniu CM3 Group. 
 
4. Faktura musi zawierać numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer i datę zamówienia, ustaloną cenę 

Produktów ze wskazaniem kwoty podatku od towarów i usług oraz ewentualne dodatkowe informacje 
ustalone przez strony. Forma i termin płatności faktury muszą być zgodne z treścią  Zamówienia i/lub 
Umowy. 

 
5. W braku odmiennych ustaleń termin płatności wynosi 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury przez CM3 Group. 
 

6. Podstawą wystawienia faktury jest zgodne z Zamówieniem i/lub Umową dostarczenie Produktów.  
 
7. W wypadku niewłaściwego wykonania Zamówienia i/lub Umowy przez Sprzedawcę CM3 Group jest 

upoważniona do wstrzymania płatności do chwili prawidłowego wykonania Zamówienia i/lub Umowy. 
W takim wypadku Sprzedawca nie może wysuwać roszczeń w stosunku do CM3 Group, a w 
szczególności roszczeń o zapłatę odsetek lub odszkodowania.  

 
8. W braku odmiennych ustaleń zapłata uzgodnionej ceny Produktów następuje na rachunek bankowy 

Sprzedawcy. Numer rachunku bankowego będzie wskazany na fakturze. 
 

9. W przypadku nieterminowej realizacji płatności kwestie związane z zapłatą odsetek będą przedmiotem 
odrębnych negocjacji.  
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10. Sprzedawcy nie przysługuje prawo do potrącenia wzajemnych wierzytelności w stosunku do CM3 
Group. 

 
V.  WARUNKI DOSTAWY 
 
1. Terminem dostawy jest termin wskazany w Zamówieniu CM3 Group i/lub Umowie. Termin ten jest 

wiążący dla Sprzedawcy. 
  

2. W braku odmiennych ustaleń miejscem dostawy jest siedziba tej Spółki spośród spółek CM3 Group z 
którą zawarta była Umowa i/lub Zamówienie.  

 
3. Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego mailowego poinformowania CM3 Group o 

zamiarze wcześniejszej dostawy lub o opóźnieniu w realizacji dostawy. CM3 Group może odmówić 
odbioru Produktów przed umówionym terminem, a koszty przechowania Produktów do czasu nadejścia 
terminu realizacji oraz ryzyko z tym związane obciążają Sprzedawcę. W przypadku opóźnienia w 
dostawie wszelkie warunki realizacji takiej dostawy Sprzedawca musi ustalić wspólnie z CM3 Group, w 
formie pisemnej akceptacji. W sytuacji braku akceptacji opóźnienia przez CM3 Group Sprzedający jest 
zobowiązany dołożyć wszelkich starań aby zrealizować dostawę w pierwotnie umówionym terminie, w 
przeciwnym razie, w braku odmiennych ustaleń, będzie zobowiązany pokryć wszelkie koszty wynikłe dla 
CM3 Group na skutek zaistniałego opóźnienia w dostawie. 

 
4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od CM3 Group, CM3 Group nie może dokonać odbioru Produktów w 

umówionym terminie Sprzedawcy nie przysługują wobec CM3 Group żadne roszczenia związane z 
opóźnieniem w odbiorze, a nadto nie mogą żądać spełnienia przez CM3 Group świadczenia 
wzajemnego z Umowy i/lub Zamówienia. W czasie trwania wskazanych przeszkód koszty przechowania 
Produktów do czasu ich ustania oraz ryzyko z tym związane obciążają Sprzedawcę. 
 

5. W braku odmiennych ustaleń Zamówienie i/lub Umowa nie może zostać realizowane w częściach.  
 

6. W braku odmiennych ustaleń Produkty mogą zostać dostarczone za pośrednictwem przewoźnika. 
Transport oraz ubezpieczenie w transporcie zamówionych Produktów odbywa się na koszt i ryzyko 
Sprzedawcy. 

 
7. Sprzedawca zobowiązany będzie do wydania CM3 Group, bądź przewoźnikowi, wraz z Produktem, 

dokumentu magazynowego WZ, w którym to dokumencie CM3 Group bądź przewoźnik potwierdzi ilość 
odebranych Produktów. 

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

dokumenty niezbędne do rejestracji Produktu dołącza się do dostarczanego dokumentu wydania 
Produktów.  

 
9. W razie braku odmiennych ustaleń Produkty muszą być zapakowane osobno wg każdego rodzaju. Każde 

opakowanie musi zawierać tylko jeden rodzaj Produktu. Nadto opakowanie musi zostać wyraźnie 
opisane wg numeru rysunku podanego w Zamówieniu i/lub Umowie lub oznaczone w sposób 
umożliwiający identyfikację Produktu. Opakowanie musi zagwarantować bezpieczną dostawę Produktu.  
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10. Jeśli nie określono inaczej na piśmie, ryzyko przypadkowego zniszczenia lub utraty Produktu, do  
momentu przekazania Produktu CM3 Group, spoczywa na Sprzedawcy, łącznie z okresem transportu 
realizowanym przez spedytora lub przewoźnika. 

 
VI.  ZMIANY W UMOWIE 
 
1.  Jeżeli po zawarciu Umowy i/lub złożeniu Zamówienia, Sprzedawca 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. Zmiany dotyczące obowiązującej Umowy i/lub Zamówienia nie mogą spowodować przekroczenie przez 
Sprzedawcę uzgodnionego terminu dostawy. 

 
5. Sprzedawca nie może korzystać z materiałów innych niż ustalone przez Strony w Zamówieniu i/lub 

Umowie oraz w załącznikach do tych dokumentów. 
 

6. W razie zgłoszenia przez CM3 Group zmiany sposobu realizacji Zamówienia i/lub Umowy Sprzedawca 
zobowiązany jest uwzględnić to żądanie, o ile nie spowoduje ono wzrostu kosztów realizacji 
Zamówienia i/lub Umowy. W przeciwnym wypadku, tj. w razie potencjalnej możliwości wzrostu 
kosztów realizacji Zamówienia i/lub Umowy, Sprzedawca przedstawi CM3 Group skutki dokonania 
takiej zmiany, w szczególności skutki w postaci zmiany ceny Produktu. Jeżeli Strony uzgodnią nowe 
warunki uwzględniające zmiany Zamówienie i/lub Umowa są kontynuowane.  

 
VII.  OBOWIĄZKI  I UPRAWNIENIA STRON 
 
1. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie po otrzymaniu od CM3 Group dokumentacji (np. Zapytania 

ofertowego bądź Zamówienia i/lub Umowy), sprawdzić jej kompletność i prawidłowość. O wszelkich 
brakach lub nieprawidłowościach Sprzedawca powiadomi CM3 Group, w formie pisemnej, nie później 
jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania dokumentacji. 
 

2. Sprzedawca jest zobowiązany do sporządzenia oferty w oparciu o Obowiązujące przepisy. 
Przygotowana oferta ma obejmować wszelkie świadczenia konieczne do należytego wykonania 
Zamówienia i/lub Umowy w sposób prawidłowy, zgodny z zasadami sztuki i najlepszą dostępną 
technologią oraz zapewniający możliwie najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa oraz uzyskanie 
przez CM3 Group zamierzonego efektu gospodarczego. 

 
 
 
 
 



 

Pag. 9 di 15 
 

3. Sprzedawca ma obowiązek stosować się do poleceń i wytycznych CM3 Group. W wypadku braku 
dokumentów lub informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji Zamówienia i/lub Umowy 
zobowiązany jest do zwrócenia się do CM3 Group o przekazanie tych dokumentów i informacji, pod 
rygorem utraty możliwości późniejszego powoływania się na wspomniany wyżej brak dokumentów lub 
informacji. 

 
4. W braku odmiennych ustaleń CM3 Group dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych lub 

alternatywnych, odbiegających od warunków wskazanych w Zapytaniu ofertowym. Jednakże w 
przypadku złożenia oferty wariantowej lub alternatywnej należy to wyraźnie zaznaczyć. - tak jak 
mówiliśmy na spotkaniu na tym etapie Sprzedawca nie ma wiedzy o zapisach niniejszych OWZ 
ponieważ są one przesyłane dopiero z Zamówieniem, czekam na informację jak ostatecznie będzie 
brzmiał ten zapis 

 
5. Sprzedawca jest zobowiązany do bieżącego informowania CM3 Group o wszystkich istotnych sprawach 

dotyczących realizacji Zamówienia i/lub Umowy oraz do zapewnienia udziału przedstawiciela CM3 
Group we wszelkich kwestiach dotyczących wykonania Zamówienia i/lub Umowy. 

 
6. Sprzedawca jest zobowiązany do wykonania Zamówienia i/lub Umowy w sposób nie zakłócający 

bieżącej działalności CM3 Group. W szczególności Sprzedawca będzie przestrzegał regulaminów i 
zarządzeń obowiązujących na terenie zakładu CM3 Group, a także zapewni odpowiednie opakowania 
dla przedmiotu Zamówienia i/lub Umowy. - to zdanie miało zostać wyjaśnione czekam na informację 
jaką kwestię ma regulować ten punkt 

 
7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego, zgłosi CM3 Group wszelkie 

utrudnienia lub przeszkody uniemożliwiające należyte wykonanie Zamówienia i/lub Umowy, pod 
rygorem utraty możliwości powoływania się na te przeszkody lub utrudnienia w późniejszym terminie. 

 
8. W przypadku rezygnacji z realizacji Zamówienia i/lub Umowy przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwraca 

CM3 Group wszelkie koszty powstałe w wyniku rezygnacji oraz ewentualne inne należności wpłacone 
przez CM3 Group na poczet realizacji Zamówienia i/lub Umowy. Dodatkowo CM3 Group ma prawo w 
takim wypadku do zamówienia Produktu, objętego Zamówieniem i/lub Umową, u podmiotu trzeciego 
na koszt i ryzyko Sprzedawcy. 
 

9. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu wolnego od wad, zgodnego z Zamówieniem 
i/lub Umową, wraz z kompletną dokumentacją w języku polskim. Produkty będące przedmiotem 
Zamówienia i/lub Umowy powinny zawierać wszystkie części i elementy konieczne do ich właściwej, 
prawidłowej i bezawaryjnej eksploatacji, nawet, jeżeli nie zostały one wprost wskazane w zapytaniu 
ofertowym lub zamówieniu i/lub umowie. 
 

10. Sprzedawca oświadcza, że będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec CM3 Group, względnie 
podmiotów trzecich, za wszelkie szkody poniesione przez CM3 Group lub te podmioty w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Sprzedawcę zobowiązania wynikającego z 
Zamówienia i/lub Umowy. Sprzedawca oświadcza również, że w razie zgłoszenia przez podmioty 
trzecie roszczeń w stosunku do CM3 Group, związanych z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem zobowiązania wynikającego z Zamówienia i/lub Umowy przez Sprzedawcę, zwolni CM3 
Group od ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. 
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11. Brak terminowej zapłaty należności przez CM3 Group nie zwalnia Sprzedawcy z konieczności 
wykonania jakichkolwiek obowiązków względem CM3 Group. 
 

12. Sprzedawca obowiązany jest poinformować CM3 Group o braku możliwości spełnienia wytycznych lub 
norm wymaganych przez CM3 Group.  

 
13. Niezależnie od innych uprawnień CM3 Group przewidzianych w niniejszym OWZ, jeżeli Sprzedawca nie 

wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki wynikające z Zamówienia i/lub Umowy, CM3 
Group będzie uprawniona do zlecenia wykonania tych obowiązków podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Sprzedawcy. Powierzenie obowiązku o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest 
dopuszczalne wyłącznie po uprzednim wezwaniu Sprzedawcy do prawidłowego wykonania 
zobowiązania i zakreślenia mu 7-dniowego terminu do usunięcia tych naruszeń. CM3 Group jest 
uprawniona do potrącenia kosztów związanych z wykonaniem wskazanych powyżej uprawnień z 
należności przysługujących Sprzedawcy wobec CM3 Group. 

 
14. Niezależnie od uprawnienia CM3 Group przewidzianego w punkcie VII ust. 13 niniejszych OWZ, jeżeli 

Sprzedawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki wynikające z Zamówienia i/lub 
Umowy, CM3 Group ma prawo wstrzymać płatności na rzecz Sprzedawcy za już wystawione faktury do 
przedmiotowego Zamówienia lub Umowy, do czasu usunięcia przez Sprzedawcę wszystkich 
nieprawidłowości i naruszeń. Skorzystanie z uprawnienia opisanego w zdaniu poprzedzającym jest 
dopuszczalne wyłącznie po uprzednim wezwaniu Sprzedawcy do prawidłowego wykonania 
zobowiązania i zakreślenia mu 7-dniowego terminu do usunięcia tych naruszeń.  

 
VIII. GWARANCJA I RĘKOJMIA 
 
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w szczególności przepisami regulującymi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej 
oraz poniższymi regulacjami OWZ. 
 

2. W braku odmiennych ustaleń uprawnienia z tytułu rękojmi trwają przez 24 miesiące od dnia 
zrealizowania dostawy na rzecz CM3 Group. W razie braku odmiennych ustaleń Sprzedawca udziela 
także gwarancji jakości na Produkty na okres 24 miesięcy od dnia zrealizowania dostawy na rzecz CM3 
Group. 

 
3. Wiedza CM3 Group o wadach lub usterkach Produktu w chwili złożenia  Zamówienia i/lub Umowy bądź 

wydania Produktu nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.  
 

4. CM3 Group, w przypadku ujawnienia wad jakościowych Produktu, powiadomi Sprzedawcę o wadach 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia dostawy, a w przypadku wad ukrytych w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty ich ujawnienia.  
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5. Jeżeli Sprzedawca dostarczy Produkty wadliwe lub nieodpowiadające treści Zamówienia i/lub Umowy, 
CM3 Group wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w punkcie VIII.4 OWZ, złoży pisemne zastrzeżenia i 
wyznaczy odpowiedni, nie krótszy niż 3 dnia, termin do usunięcia wad/niezgodności lub ponownej 
dostawy Produktów wolnych od wad/niezgodności. Wybór sposobu usunięcia wad/niezgodności 
przysługuje CM3 Group. Jeżeli Sprzedawca nie spełni żądania CM3 Group, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, CM3 Group jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia 
bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wad/niezgodności lub ponownej dostawy Produktów 
wolnych od wad/niezgodności, a następnie odesłania wadliwych Produktów na koszt i ryzyko 
Sprzedawcy. CM3 Group jest także uprawniona do potrącenia kosztów związanych z wykonaniem 
wskazanych powyżej uprawnień z należności przysługujących Sprzedawcy wobec CM3 Group. 

 
6. W przypadku, gdy wady Produkty dostarczonego przez Sprzedawcę mogą spowodować lub stanowią 

bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub mogą wywołać znaczną szkodę majątkową, 
CM3 Group jest uprawniona samodzielnie lub z pomocą osoby trzeciej do niezwłocznego usunięcia wad 
Produktów na koszt i ryzyko Sprzedawcy. O stwierdzonej wadzie CM3 Group niezwłocznie poinformuje 
Sprzedawcę i o ile będzie to możliwe zapewni udział Sprzedawcy w usuwaniu tych wad Produktów. 

 
7. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące ilości Produktów może nastąpić w terminie 30 dni roboczych od 

daty rozładunku (przy odbiorze własnym) lub odbioru od przewoźnika. Sprzedawca obowiązany jest 
rozpatrzyć reklamację bez nieuzasadnionej zwłoki. W wypadku zaistnienia braków ilościowych 
Sprzedawca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji dostarczy CM3 Group brakujące towary na własny 
koszt i ryzyko. 
 

8. W przypadku odstąpienia od realizacji Zamówienia i/lub Umowy przez którąkolwiek ze Stron gwarancja 
i rękojmia na już dostarczone Produkty nie ustaje. 

 
9. W trakcie trwania gwarancji oraz rękojmi Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć usługi serwisowe, 

polegające na usuwaniu wad lub usterek Produktów. W ramach serwisu wady istotne usuwane będą w 
terminie 3 dni od dnia ich zgłoszenia Sprzedawcy, a wady nieistotne w terminie 7 dni od dnia ich 
zgłoszenia Sprzedawcy lub też w innym, ustalonym wspólnie przez Strony terminie (ustalenie musi być 
potwierdzone pisemnie). Poprzez wady istotne należy rozumieć wady, które uniemożliwiają zwykłe 
korzystanie z Produktu. Przez wady nieistotne należy rozumieć wady inne niż istotne. 
 

IX.  ROZWIĄZANIE UMOWY/ODSTĄPIENIE 
 
1. Za zgodną wolą Stron, w każdej chwili może być zakończony łączący ich stosunek prawny. 
 
2. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w następujących przypadkach: 
 

2.1. CM3 Group przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub zamówienia w terminie 30 dni od daty 
zaistnienia lub stwierdzenia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia  w każdym z 
następujących przypadków: 
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 a) gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidacja lub wszczęte postępowanie 
układowe wobec Sprzedawcy; 

 
 b) gdy Sprzedawca opóźnia się tak dalece w realizacji Zamówienia i/lub Umowy lub jej części, że z 

przebiegu realizacji nie wynika aby mógł on dostarczyć wszystkie Produkty w umówionym terminie, z 
uwzględnieniem postanowień Zamówienia i/lub Umowy;  

 
 c) nie rozpoczęcia lub zawieszenia realizacji Zamówienia i/lub Umowy przez Sprzedawcę przez okres 

co najmniej 7 dni z przyczyn leżących po jego stronie bądź bez odpowiedniego pisemnego 
upoważnienia (zgody) udzielonego przez CM3 Group; 

 
2.2 CM3 Group ma prawo do odstąpienia od Zamówienia i/lub Umowy również w przypadku, gdy mimo 

wezwania Sprzedawcy do należytego wykonania swoich zobowiązań i wyznaczenia mu dodatkowego 
terminu do usunięcia naruszeń, Sprzedawca nadal nie wykonał wszystkich swoich zobowiązań 
należycie. Odstąpienie następuje ze skutkiem natychmiastowym bez dalszych zobowiązań lub 
odpowiedzialności ze strony CM3 Group. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w 
terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu dodatkowego terminu do usunięcia naruszeń. 

 
2.3. CM3 Group ma prawo do odstąpienia od Zamówienia i/lub Umowy również w przypadku braku 

usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w ramach obioru Produktów, w terminie wyznaczonym 
przez CM3 Group. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia 
bezskutecznego upływu dodatkowego terminu do usunięcia wad lub usterek. 

 
2.4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Zamówienia i/lub Umowy wyłącznie w wypadku, gdy 

pomimo pisemnego wezwania CM3 Group i wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu do 
usunięcia naruszeń, CM3 Group nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki 
wynikające z Zamówienia i/lub Umowy. 

 
3.    Oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia i/lub Umowy winno mieć formę pisemną pod rygorem  

nieważności. 
 

4. Wszelkie koszty związane z odstąpieniem od Zamówienia i/lub Umowy przez CM3 Group z przyczyn 
zależnych od Sprzedawcy ponosi Sprzedawca. 

 
5.  Po odstąpieniu od Zamówienia i/lub Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strony dokonają wzajemnych 

rozliczeń. Po rozwiązaniu Umowy lub Zamówienia przez którąkolwiek z Umawiających się Stron, Strony 
przystąpią do rozliczania wzajemnych rachunków. 

 
6. Brak uzgodnienia lub brak dojścia do porozumienia, w sprawach określonych w punkcie VI.6 OWZ, 

w terminie 5 dni od przekazania przez CM3 Group żądania dotyczącego zmian w zakresie sposobu 
realizacji Zamówienia i/lub Umowy, upoważnia CM3 Group do odstąpienia od Zamówienia i/lub 
Umowy bez jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu 
może zostać złożone w ciągu 90 dni od dnia przekazania przez CM3 Group żądania dotyczącego zmian 
w zakresie sposobu realizacji Zamówienia i/lub Umowy. 
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X.  KARY UMOWNE 
 

1. W ramach zawartych Zamówień i/lub Umów obowiązującą Strony formą odszkodowania są kary 
umowne, które mogą być naliczane w przypadkach i wysokościach opisanych poniżej. 

 
2. Sprzedawca zapłaci CM3 Group karę umowną: 

 
a) za opóźnienie w dostarczeniu Produktów, w wysokości 5% wartości produktów niedostarczonych 

za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego przez Strony; 
 

b) za opóźnienie w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
jakości i rękojmi za wady, w wysokości 5% od Zamówienia i/lub  umowy, za każdy dzień 
opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego przez Strony; 

 
3. CM3 Group odstępując od Zamówienia i/lub  umowy z przyczyn zależnych od Sprzedawcy, może żądać 

zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości Zamówienia lub Umowy, co nie wyłącza możliwości 
dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych. Kara umowna płatna jest w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę wezwania do jej zapłaty. 
 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
określonych w Kodeksie Cywilnym, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, w 
przypadku gdy kara umowna nie pokryje w całości poniesionej przez Stronę szkody. 

 
5. CM3 Group jest uprawniony do potrącenia kary umownej z należności za faktury Sprzedawcy, również 

inne, nie dotyczące danego Zamówienia lub Umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej noty 
obciążeniowej. 
 

6. Naliczenie kar umownych nie wyłącza możliwości skorzystania z innych praw przysługujących Stronom, 
a w szczególności prawa do odstąpienia od Zamówienia i/lub umowy. 
 

7. Kara umowna płatna jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę wezwania do jej 
zapłaty. 

 
XI.  SIŁA WYŻSZA 
 
1. Ani CM3 Group, ani Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Zamówienia i/lub 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 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. 
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XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 
1. Niniejsze OWZ wersja II obowiązują od dnia 10/03/2020 

 
2. Sprzedawca 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 Sprzedawca 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 przez CM3 Group Umowy lub/i złożonego 

Zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody CM3 Group. Sprzedawca nie może 
również upoważnić osób trzecich do dochodzenia roszczeń przysługujących mu wobec CM3 Group bez 
uprzedniej pisemnej zgody CM3 Group. 

 
5. CM3 Group może w każdej chwili przenieść prawa i obowiązki wynikające z zawartej Umowy lub/i 

złożonego Zamówienia na podmiot trzeci, na co Sprzedawca wyraża zgodę. 
 

6. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWZ w tym w skutek wprowadzenia odmiennych 
regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.  
 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWZ mają zastosowanie Obowiązujące 
przepisy. Jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów posiada sąd polski lub w przypadku Spółek 
CM3 Group z siedzibą we Włoszech - sąd właściwy miejscowo dla danej siedziby CM3 Group.. Specjalnie 
dla Cm3 srl w sądzie w Turynie, zamiast dla Cm3 Polska i Karsil Dom w sądzie w Bolesławcu 

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

realizacją Zamówienia i/lub Umowy oraz zobowiązują się nie ujawniać ich, bez uprzedniej, wyraźnej 
zgody złożonej przez drugą Stronę na piśmie, w jakikolwiek sposób osobom trzecim. Treść Zamówienia 
i/lub Umowy, w tym przedmiot innych dokumentów i informacji udostępnionych drugiej Stronie będą 
traktowane jako tajemnica. Jakiekolwiek 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.  
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9. Udostępnione Sprzedawcy 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. 
Sprzedawca może ich używać wyłącznie w celu wykonania Zamówienia i/lub Umowy. Sprzedawca jest 
zobowiązany do zwrotu w terminie 7 dni powyższych materiałów na pierwsze wezwanie CM3 Group, 
przy czym po wykonaniu Zamówienia i/lub Umowy powinny zostać niezwłocznie zwrócone bez 
odrębnego wezwania. Brak zwrotu materiałów w zakreślonym terminie upoważnia CM3 Group do 
naliczania kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu powyższych 
materiałów, co nie wyłącza prawa do dochodzenia przez CM3 Group uzupełniającego odszkodowania 
(odszkodowania na zasadach ogólnych, szczególnie w przypadku gdy szkoda wyrządzona przez 
Sprzedawcę, przenosi wysokość zastrzeżonej kary umownej). Kara umowna płatna jest w terminie 7 
dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę wezwania do jej zapłaty.  

 
10. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 

dnia 11.04.1980 r. zostaje wyłączone. 
 

11. O ile nie zastrzeżono inaczej wszelki kontakt między Sprzedawca a CM3 Group następuje w formie 
pisemnej, elektronicznej lub za pomocą faksu. 

 
12. Niniejsze OWZ stosuje się niezależnie od OWH. 

 
 
 

 


