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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 
 
§1 Postanowienia ogólne  
1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej „OWS”), mają 

zastosowanie do zawieranych pomiędzy Stronami umów (zwanych 
dalej „Umowami”), których przedmiotem jest sprzedaż towarów 

(zwanych dalej „Towarami”) lub maszyn (zwanych dalej 
„Maszynami”), dokonywana przez spółkę WOLFF TRADING Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze 

Sądowym pod numerem KRS 0000028388 (zwaną dalej „WOLFF 
TRADING”), na rzecz podmiotu (zwanego dalej „Kupującym”) – o ile 

Strony nie uzgodniły inaczej na mocy odrębnej pisemnej umowy. 
2. Niniejsze OWS znajdują zastosowanie do sprzedaży Towarów między 

przedsiębiorcami (B2B). WOLFF TRADNIG nie prowadzi sprzedaży na 

rzecz konsumentów. 
3. Jeżeli nic innego nie wynika wprost z treści OWS, zapisy o sprzedaży 

Towarów stosuje się wprost do sprzedaży Maszyn. 
4. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 1 sierpnia 2019 roku. 
 

§2 Zamówienia i ich realizacja  
1. Kierowane przez WOLFF TRADING do Kupującego propozycje 

nawiązania współpracy biznesowej, jak również wszelkie informacje 

handlowe, produktowe, marketingowe lub reklamowe, o ile nie 
nadano im formy oferty, o której mowa w pkt 2 poniżej, nie będą 

traktowane jako oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz jako 
zaproszenie do nawiązania współpracy. 

2. WOLFF TRADING składa Kupującym ofertę dostawy Towarów lub 

Maszyn przy wykorzystaniu formularza oferty, zawierającego 
wszystkie istotne elementy umowy, w tym cenę, warunki dostawy 
(dalej: „Oferta”). Oferta wiąże WOLFF TRADING przez okres w niej 

wskazany. 
3. Kupujący po zaakceptowaniu Oferty jest związany jej warunkami, w 

tym ceną. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez 
uprzedniego otrzymania Oferty, jest on związany ceną i warunkami, 
jeżeli nie anuluje go natychmiast po otrzymaniu od WOLFF TRADING 

informacji na temat aktualnych cen i warunków sprzedaży Towarów.  
4. WOLFF TRADING nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia i jego 

wykonania na zasadach określonych przez Kupującego. W przypadku 

przyjęcia przez WOLFF TRADING zamówienia z zastrzeżeniami, 
Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on 

niezwłocznie swoich uwag. W wypadku przedstawienia przez 
Kupującego uwag bądź uzupełnień WOLFF TRADING będzie nimi 
związany wyłącznie w przypadku akceptacji takich uwag lub 

uzupełnień, wyrażonej w sposób wyraźny. 
5. W przypadku złożenia zamówienia ustnie bądź telefonicznie przez 

Kupującego, który pozostaje z WOLFF TRADING w stałych stosunkach 
handlowych, WOLFF TRADING może potwierdzić przyjęcie takiego 
zamówienia pocztą elektroniczną. Takie potwierdzenie wiąże 

Kupującego, jeżeli nie zgłosi on WOLFF TRADING zastrzeżeń najpóźniej 
w terminie 6 godzin od chwili wysłania przez WOLFF TRADING takiego 
potwierdzenia i nie później niż przed wystawieniem faktury lub 

wydaniem zamówionego Towaru.  
6. Żadne zamówienie nie wiąże WOLFF TRADING, dopóki nie potwierdzi 

on jego przyjęcia. Przyjęcie zamówienia nie wiąże WOLFF TRADING w 
szczególności w sytuacji, gdy z przyczyn pozostających poza jego 
uzasadnioną kontrolą, w szczególności z powodu siły wyższej albo 

zachowań Kupującego lub osób trzecich dostarczenie i sprzedaż 
Towarów jest niemożliwa, nadmiernie utrudniona lub wiąże się dla 
WOLFF TRADING ze stratami wyższymi niż 10 % wartości netto 

Towarów objętych zamówieniem. Przyjęcie zamówienia nie wiąże 
WOLFF TRADING także w sytuacji, gdyby całkowite zadłużenie 

Kupującego wobec Sprzedającego przekroczyło kwotę kredytu 
kupieckiego ustalonego pomiędzy Stronami lub w przypadku, gdyby 
Kupujący opóźniał się z zapłatą na rzecz WOLFF TRADING jakichkolwiek 

należności. WOLFF TRADNIG może w takich wypadkach anulować 
zamówienie Klienta lub wstrzymać się z jego realizacją do czasu ustania 

przeszkody. 
7. WOLFF TRADING może uzależnić realizację zamówienia od uiszczenia 

przez Kupującego przedpłaty (w całości lub części). W przypadku 

sprzedaży Maszyn przedpłata będzie miała charakter zadatku.  
 

 

§3 Cena i zasady płatności  
1. Ceny Towarów są cenami netto i podlegają powiększeniu o podatek 

VAT w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury.  
2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za Towar w terminie i na 

rachunek bankowy określone na fakturze. 

3. Za dzień dokonania zapłaty Strony uważać będą dzień zaksięgowania 
kwoty na rachunku bankowym WOLFF TRADING. Jeśli zapłata nie 
zostanie uiszczona w terminie, WOLFF TRADING będzie uprawniony do 

naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach 
handlowych. 

4. WOLFF TRADING ma prawo do zaliczania płatności otrzymanych od 
Kupującego (niezależnie od wskazanego tytułu przelewu) na poczet 
najdawniej wymagalnego długu, a w ramach danego długu wpierw na 

należności uboczne oraz odsetki, następnie na koszty dochodzenia 
wierzytelności, a dopiero na końcu na należność główną. 

5. Kupujący oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer 
identyfikacji podatkowej oraz upoważnia WOLFF TRADING do 
wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do 

podpisywania faktur w imieniu Kupującego.  
6. Cena sprzedaży Towaru może ulec podwyższeniu w wyjątkowych 

okolicznościach, takich jak m.in. wzrost rynkowych cen surowców, 

materiałów lub robocizny. W takiej sytuacji Strony przystąpią do 
negocjacji na temat zmiany lub utrzymania Ceny. W przypadku 

nieosiągnięcia porozumienia co do zmiany ceny w ciągu 14 dni od 
momentu poinformowania Kupującego o podwyższeniu Ceny, WOLFF 
TRADING będzie uprawniony do rozwiązania Umowy. 

 
§4 Dostawa  
1. WOLFF TRADING realizuje dostawy w następujących wariantach: 

a. Dostawa Kupującego (dalej “Ex Works”) – odbiór Towaru z 
magazynu Wolff Trading przez Kupującego osobiście, 

transportem Kupującego lub poprzez zorganizowaną przez niego 
firmę spedycyjną; 

b. Dostawa Wolff Trading (dalej „DAP”) – dostawa Towaru firmą 

spedycyjną wybraną przez WOLFF TRADING do Kupującego.  
c. Dostawa na indywidualnie uzgodnionych warunkach. 

2. W wariancie Ex Works wszelkie kwestie związane z organizacją 

załadunku i transportu Towaru, w tym m.in. jego koszt i ubezpieczenie 
obciążają Kupującego. Przejście prawa własności Towaru i ryzyka jego 

utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego w momencie 
podstawienia Towaru do odbioru w Magazynie Wolff Trading.  

3. W wariancie DAP dostawa odbywa się transportem samochodowym 

pod wskazany przez Kupującego adres. Jeżeli nic innego nie wynika z 
Oferty transport nie jest ubezpieczony i odbywa się za dodatkową 

opłatą ustalaną według stawek przewoźnika lub spedytora. Jeżeli 
adres, pod który ma nastąpić dostawa, nie zostanie przez Kupującego 
wskazany, bądź wskazany zostanie nieprawidłowo, uważać się będzie, 

że Towar może być dostarczony, według wyboru WOLFF TRADING: do 
miejsca faktycznego prowadzenia działalności Kupującego, pod adres 
wpisany do właściwego rejestru lub ewidencji, bądź do miejsca, do 

którego Towary były już przez WOLFF TRADING co najmniej raz 
dostarczane Kupującemu. Rozładunek leży w gestii Kupującego. 

Przejście prawa własności Towaru i ryzyka jego utraty lub uszkodzenia 
przechodzi na Kupującego w momencie podstawienia Towaru do 
rozładunku przez spedytora w miejscu dostawy. 

4. WOLFF TRADING poinformuje Kupującego o planowanej dacie 
wydania Towaru z magazynu. W wariancie EXW będzie to data, w 
której Kupujący będzie mógł odebrać Towar. W wariancie DAP będzie 

to data wydania towaru firmie spedycyjnej. Czas realizacji dostawy do 
Kupującego, w tym ewentualne opóźnienia pozostają w gestii firmy 

spedycyjnej. W przypadku, gdy WOLFF TRADING/Kupujący nie będzie 
w stanie dotrzymać planowanego terminu wydania/odbioru Towaru, 
WOLFF TRADING/Kupujący powinien o tym niezwłocznie 

poinformować drugą Stronę, podając równocześnie przewidywany 
możliwy termin. Postanowienia niniejszego punktu mają zastosowanie 

również do dostaw częściowych. WOLFF TRADING nie ponosi 
odpowiedzialności za niezawinione przez siebie uchybienie terminowi 
dostawy. 
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5. W celu uniknięcia wątpliwości do wariantów Ex Works i DAP, w 

zakresie nieuregulowanym w OWS zastosowanie znajdują reguły 
INCOTERMS 2010.  

6. Brak odbioru Towaru w ustalonym terminie nie zwalnia Kupującego z 
obowiązku zapłaty pełnej ceny i innych świadczeń tak, jakby dostawa 
odbyła się zgodnie z umową. W przypadku nieodebrania Towaru w 

ciągu kolejnych 30 dni WOLFF TRADING uprawniony będzie, wedle 
własnego wyboru do:  
a. jednostronnego rozwiązania Umowy (anulowania zamówienia) i 

obciążenia Kupującego karą umowną w wysokości 30% wartości 
zamówienia brutto; 

b. złożenia Towaru do depozytu sądowego; 
c. oddania Towaru na przechowanie do wybranego przez siebie 

depozytu prowadzonego przez podmiot trzeci - na koszt i ryzyko 

Kupującego; 
d. dochodzenia od Kupującego wszelkich kosztów i naprawienia 

szkód związanych z nieodebraniem Towaru na zasadach 
ogólnych, w tym kosztów przechowania Towaru. 

7. Jeśli w ocenie WOLFF TRADING istnieje uzasadniona obawa, że 

Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych, WOLFF 
TRADING ma prawo uzależnić wydanie Towaru od spełnienia przez 
Kupującego dodatkowych warunków, w tym m.in. uprzedniego 

uiszczenia przez Kupującego należności (w całości lub części) lub 
przedstawienia przez niego stosownych gwarancji lub zabezpieczeń. W 

takim wypadku WOLFF TRADING wyznaczy Kupującemu termin na 
wykonanie powyższych warunków, a po jego bezskutecznym upływie 
będzie uprawniony do jednostronnego rozwiązania Umowy 

(anulowania zamówienia). Zapis § 4.6a) stosuje się odpowiednio. 
 
§5 Opakowanie  
1. Jeżeli w Ofercie lub odrębnych pisemnych ustaleniach Strony nie 

postanowiły inaczej, Towary będą opakowane zgodnie z powszechnie 

przyjętymi standardami obowiązującymi producenta towaru.  
2. Opakowanie nie podlega zwrotowi, o ile nie postanowiono inaczej. 

Wszelkie koszty związane z utylizacją opakowania ponosi Kupujący. 

 
§6 Reklamacje  
1. Kupujący przed odbiorem Towarów zobowiązany jest do: 

a. Zbadania opakowania Towaru, a w przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek widocznych wad lub uszkodzeń (m.in. zgniecenia, 

pęknięcia, przerwania itp.) Kupujący zobowiązany jest do: (i) 
rozpakowania opakowań, (ii) sprawdzenia stanu Towarów, (iii) 
dokonania stosownego wpisu w dokumentach przewozowych i 

sporządzenia wraz z kierowcą/spedytorem protokołu 
ustalającego stan przesyłki oraz (iv) dokumentacji zdjęciowej, a 

także (v) poinformowania WOLFF TRADING w ciągu 2 godzin od 
doręczenia o takim zdarzeniu i przesłania wszelkiej dokumentacji 
i zdjęć związanych ze zdarzeniem – przy czym przyjęcie towaru  

bez zastrzeżeń lub zaniechanie wykonania któregokolwiek z ww. 
obowiązków skutkować będzie uznaniem, że Towary zostały 
dostarczone w nieuszkodzonym opakowaniu; 

b. Kontroli ilościowej Towaru – polegającej na sprawdzeniu ilości 
dostarczonych Towarów, a w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości Kupujący zobowiązany jest do: 
(i) dokonania stosownego wpisu w dokumentach przewozowych 
i sporządzenia wraz z kierowcą/spedytorem protokołu 

ustalającego stan przesyłki oraz (ii) dokumentacji zdjęciowej, a 
także (iii) poinformowania WOLFF TRADING w ciągu 2 godzin od 
doręczenia o takim zdarzeniu i przesłania wszelkiej dokumentacji 

i zdjęć związanych ze zdarzeniem – przy czym przyjęcie towaru 
bez zastrzeżeń lub zaniechanie wykonania któregokolwiek z ww. 

obowiązków skutkować będzie uznaniem, że Towary zostały 
dostarczone w prawidłowej ilości oraz wygaśnięciem roszczeń z 
tytułu ubytku; 

c. Kontroli jakościowej Towaru – polegającej na sprawdzeniu czy 
Towar nie posiada widocznych uszkodzeń lub wad, a w 

przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości 
Kupujący zobowiązany jest do: (i) ) dokonania stosownego wpisu 
w dokumentach przewozowych i sporządzenia wraz z 

kierowcą/spedytorem protokołu ustalającego stan przesyłki  oraz 
(ii) dokumentacji zdjęciowej, a także (iii) poinformowania WOLFF 

TRADING w ciągu 2 godzin od doręczenia o takim zdarzeniu i 

przesłania wszelkiej dokumentacji i zdjęć związanych ze 
zdarzeniem – przy czym przyjęcie towaru bez zastrzeżeń lub 

zaniechanie wykonania któregokolwiek z ww. obowiązków 
skutkować będzie uznaniem, że Towary nie posiadały 
widocznych wad, czy uszkodzeń oraz powoduje wygaśnięcie 

roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia. 
2. W wariancie dostawy Ex Works ewentualne uwagi co do Towaru winny 

zostać zgłoszone upoważnionemu pracownikowi WOLFF TRADING.  

3. W wariancie dostawy DAP ewentualne uwagi co do Towaru winny 
zostać zgłoszone spedytorowi oraz ujęte w protokole reklamacyjnym 

podpisanym przez Kupującego i spedytora/kierowcę. 
4. Kupujący w trakcie użytkowania Towarów zobowiązany jest do 

bieżącej weryfikacji ich jakości. W przypadku wykrycia jakichkolwiek 

wad Towaru na etapie jego użycia w zakładzie Kupującego 
zobowiązany jest on do: (i) zaprzestania użytkowania całej partii 

Towaru i jego należytego zabezpieczenia na potrzeby postępowania 
reklamacyjnego; (ii) sporządzenia stosownego protokołu opisującego 
zdarzenie oraz dokumentacji zdjęciowej; (iii) poinformowania WOLFF 

TRADING w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres 
bok1@wolfftrading.com.pl (wyłącznie przy użyciu formularza 
reklamacji dostępnego na stronie internetowej WOLFF TRADING pod 

adresem www.wolfftrading.pl), w ciągu 24 godzin od wykrycia wady o 
takim zdarzeniu, w tym przesłania wszelkiej dokumentacji i zdjęć 

związanych ze zdarzeniem; (iv) umożliwienia upoważnionemu 
przedstawicielowi WOLFF TRADING niezwłoczne zbadanie Towarów 
znajdujących się w nienaruszonym stanie – przy czym zaniechanie 

wykonania któregokolwiek z ww. obowiązków skutkować będzie 
odrzuceniem reklamacji i brakiem odpowiedzialności WOLFF TRADING 
z tytułu wad Towaru (utrata gwarancji). 

5. Ewentualne zastrzeżenia co do Towarów nie uprawniają Kupującego 
do wstrzymania się lub odmowy płatności za zamówiony Towar. 

6. Odpowiedzialność WOLFF TRADING za towar ma charakter wyłącznie 
odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Zasady  właściwego 
postępowania z Towarami znajdują się na stronie internetowej: 

www. wolfftrading.pl oraz są wysyłane z ofertą do Kupującego.  
7. Gwarancja na Towar jest udzielana na okres 6 miesięcy od daty 

dostawy/odbioru Towaru, chyba że z informacji umieszczonych na 

opakowaniu lub dokumentach dotyczących towaru wydanych 
Kupującemu lub dostępnych na stronach internetowych WOLFF 

TRADING wynika co innego. 
8. Po otrzymaniu prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego WOLFF 

TRADING rozpatrzy ją w ciągu 30 dni kalendarzowych. Termin ten 

może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności zbadania próbek 
zareklamowanego Towaru w laboratorium producenta lub dokonania 

innych czynności w celu wyjaśnienia sprawy. W takim wypadku WOLFF 
TRADING powiadomi Kupującego o przewidywanym terminie 
rozpatrzenia reklamacji. Brak odpowiedzi na reklamacje lub 

nierozpoznanie jej w przewidzianym terminie nie będzie traktowany 
jako jej uznanie. 

9. W przypadku uwzględnienia reklamacji WOLFF TRADING: 

a. w przypadku Towarów - wymieni je na nowe, wolne od wad lub 
dokona odpowiedniej kompensaty. 

b. w przypadku Maszyn – dokona ich naprawy, a gdyby okazała się 
ona niemożliwa lub znacznie utrudniona – wskaże inny właściwy 
sposób rozpoznania reklamacji. 

10. Odpowiedzialność WOLFF TRADING z tytułu wad Towaru jest 
ograniczona wyłącznie do gwarancji jakości opisanej powyżej i 
Kupującemu nie przysługują wobec WOLFF TRADING żadne inne, 

nieopisane wyżej roszczenia związane z zaistnieniem wad, niedoborów 
lub uszkodzeń Towarów lub ze skutkami takich okoliczności. Nie 

stosuje się przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
Odpowiedzialność WOLFF TRADING nie obejmuje też naprawienia 
szkód związanych z użyciem wadliwego Towaru, strat materiałowych 

lub produkcyjnych, utraconych zysków, czy utratą renomy rynkowej. 
11. WOLFF TRADING nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku 

wykorzystania Towaru niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami 
producenta lub WOLFF TRADING, w tym w szczególności składowania 
Towaru w nieodpowiednich warunkach, użycia Towaru po jego 

terminie zdatności do użycia, obróbki Towaru w maszynach do niego 
nieprzystosowanych, nieskalibrowanych lub niezgodnych z 



OWS 01.08.2019 

zaleceniami producenta lub użycia go z innymi materiałami lub 

towarami z nim niekompatybilnymi lub wykorzystania Towaru lub jego 
obróbki przez osoby nieposiadające odpowiedniego przeszkolenia, 

kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia.  
12. WOLFF TRADING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za posiadanie 

przez Towar określonych cech ani za przydatność dostarczonego 

Towaru do realizacji zamierzonych przez Kupującego celów, chyba że 
udzielił on Kupującemu takiego pisemnego zapewnienia. Za takie 
zapewnienie nie będą uważane jednak w szczególności dostarczane 

Kupującemu przez WOLFF TRADING wraz z Towarem certyfikaty, 
świadectwa jakości lub pochodzenia. 

 
 
 

§7 Siła wyższa  
Jakiekolwiek nieprzewidziane nadzwyczajne okoliczności, w szczególności: 

uszkodzenie lub zniszczenie maszyn mające poważny wpływ na produkcję, 
nadzwyczajne warunki pogodowe uniemożliwiające transport, pożary, 
strajki, rewolty i zamieszki, wojna, brak środków produkcji, stan wojenny, 

inne nieprzewidziane polityczne i/lub ekonomiczne kryzysy, jakiekolwiek 
rządowe zarządzenia lub zmiany prawa ustanawiające ograniczenia 
produkcyjne lub powodujące brak możliwości produkcji lub/i sprzedaży, 

epidemie, akty terroryzmu - stojące na przeszkodzie którejkolwiek ze Stron 
w realizacji całości lub części Umowy, powstające poza kontrolą i bez woli 

Strony będą traktowane jako przypadek działania Siły Wyższej. Strona 
narażona na działanie Siły Wyższej nie jest odpowiedzialna za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie Umowy wynikające z jej wystąpienia. Wykonanie 

Umowy może być zawieszone w całości lub w części w razie działania Siły 
Wyższej. Strona narażona na powyższe działania natychmiast poinformuje o 
tym drugą Stronę. Strony podejmą współpracę, aby zminimalizować skutki 

spowodowane zaistnieniem Siły Wyższej, a w przypadku braku możliwości 
jej przezwyciężenia – każda ze Stron będzie uprawniona do rozwiązania 

Umowy, bez prawa do żądania odszkodowania przez drugą Stronę. 
 
§8 Klauzula poufności 
Strony zobowiązane są wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich 
informacji, jakie uzyskały w związku z Umową, co do których mogą powziąć 
podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub że jako takie są traktowane 

przez drugą Stronę. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że za poufne 
informacje WOLFF TRADING traktowane będą m.in. warunki biznesowe, w 

tym ceny Towarów oferowane Kupującemu, informacje o klienteli, 
kontrahentach, kanałach dystrybucji czy rynku zbytu, jak również know-
how, dane finansowe, księgowe, rachunkowe, prawne, techniczne i 

technologiczne. Klauzula poufności obowiązuje przez cały okres współpracy 
Stron, a także przez 3 lata od jej ustania. 

 
§9 Korespondencja 
1. O ile w OWS, Ofercie lub odrębnych ustaleniach Stron nie zastrzeżono 

formy pisemnej, bieżąca komunikacja, wszelkie oświadczenia, 
zawiadomienia oraz inne komunikaty przesyłane w związku z niniejszą 
Umową będą dokonywane w formie elektronicznej z wykorzystaniem 

poczty e-mail. Niezależnie od powyższego Strony mogą kierować 
korespondencję także w formie pisemnej. 

2. Dane korespondencyjne WOLFF TRADING wskazane są w Ofercie. 
3. Kupujący zobowiązany jest wskazać WOLFF TRADING swoje dane 

korespondencyjne i każdorazowo informować go o jakichkolwiek 

zmianach pod rygorem uznania korespondencji za prawidłowo 
doręczoną.  Do chwili właściwego zawiadomienia o zmianie adresu, 
korespondencja wysłana na poprzedni adres lub na adres ujawniony w 

odpowiednim rejestrze lub ewidencji lub na stronie internetowej 
Kupującego, będzie uważana za prawidłowo doręczoną.  

 
§10 Postanowienia końcowe  
1. Do rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć pomiędzy 

Stronami uprawniony będzie wyłącznie polski sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby WOLFF TRADING.  

2. Do każdej Umowy zawartej między Stronami zastosowanie znajdują 
niniejsze OWS, jak również odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego 
i innych bezwzględnie obowiązujących aktów prawa polskiego.  

3. Niezależnie od treści niniejszych OWS, umowa pomiędzy Stronami 
może ulec zmianie w wypadku wprowadzenia bezwzględnie 

obowiązujących aktów prawnych, z których treści wynikać będą 

dodatkowe obowiązki Stron. W szczególności WOLFF TRADING może 
powoływać się na wszelkie zmiany przepisów i okoliczności, które to 

zmiany mogą pociągać za sobą zmianę kosztów działalności lub 
obciążeń o charakterze publicznoprawnym, a co za tym idzie zmianę 
warunków złożonej przez WOLFF TRADING oferty albo już zawartej 

pomiędzy Stronami, lecz jeszcze niewykonanej Umowy. 
4. Wszelkie kary umowne nałożone na mocy OWS płatne będą w 

terminie 7 dni od wezwania Kupującego do zapłaty. Zapłata kary 

umownej nie wyklucza prawa WOLFF TRADING do dochodzenia 
naprawienia szkody na zasadach ogólnych.  

5. Rozwiązanie Umowy lub jej wygaśnięcie niezależnie od przyczyny 
takiego zdarzenia pozostaje bez wpływu na możliwość obciążenia 
Kupującego karami umownymi przewidzianymi w OWS, a także na 

dalsze obowiązywanie klauzuli poufności przewidzianej w OWS.  
6. WOLFF TRADING uprawniony będzie, wedle własnego wyboru, do 

wstrzymania się z realizacją Umowy lub do jej rozwiązania ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku: 
a. opóźnienia Kupującego w płatności należności wynikających z 

Umowy lub innych należności wobec WOLFF TRADING; 
b. powzięcia wątpliwości co do stanu majątkowego Kupującego w 

tym wszczęcia wobec niego postępowania egzekucyjnego lub 

innego o podobnym rodzaju; 
c. złożenia wobec Kupującego wniosku o ogłoszenie upadłości lub 

wszczęcia wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego; 
d. wpisu Kupującego do Krajowego Rejestru Długów lub dokonania 

jakichkolwiek wpisów w KRS przedsiębiorcy w Działach 4, 5 lub 6.  

7. Niniejsze OWS mogą ulec zmianie. W takim wypadku WOLFF TRADING 
poinformuje Kupującego o zmianie oraz aktualnej treści OWS poprzez 
stosowną informację na stronie internetowej WOLFF TRADING lub 

poprzez przesłanie ich wiadomością e-mail do Kupującego. 

 


