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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

P.P.H.U. La-Mar Tadeusz Lasota 

93-430 Łódź, ul. Demokratyczna 72 

    Obowiązujące od 15 lutego 2021 r.  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§1. Ogólne Warunki Sprzedaży firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe La-Mar 

Tadeusz Lasota są opublikowane na stronie internetowej www.la-mar.com.pl w postaci pliku PDF do 

pobrania. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) są również dostępne w wersji papierowej w 

siedzibie firmy przy ulicy Demokratycznej 72, 93-430 Łódź, filia ulica Papiernicza 7e, 92-312 Łódź. 

§2. P.P.H.U. La-Mar Tadeusz Lasota prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, NIP: 

7290105359, REGON: 470037306, kod PKD: 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. 

§3. P.P.H.U. La-Mar Tadeusz Lasota w zakresie prowadzonej przez siebie działalności zajmuje się 

profesjonalną produkcją opakowań z tworzyw sztucznych, produkcją folii LDPE i HDPE oraz usług 

związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych.  

§4. Niniejsze warunki sprzedaży, których przedmiotem jest ustalenie zasad sprzedaży Produktów 

przez P.P.H.U. La-Mar Tadeusz Lasota na rzecz Kupującego mają zastosowanie do wszystkich 

zawieranych umów sprzedaży i dostawy wyrobów, które oferuje P.P.H.U. La-Mar Tadeusz Lasota, 

zwane dalej Sprzedawcą, z wyjątkiem sytuacji, w których ich stosowanie zostanie wyłączone zawartą 

pod rygorem nieważności pisemną umową z Kupującym.  

 

         II. DEFINICJE 

W rozumieniu niniejszych warunków sprzedaży użyte poniżej określania będą rozumiane w sposób 

następujący: 

Kodeks Cywilny -  oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeksy cywilny (Dz. U. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1740, 2320).  

Kredyt kupiecki - zgoda Sprzedającego na otrzymanie zapłaty za Towar po terminie realizacji 

postanowień umownych. Może zostać potwierdzony Umową, ustalony warunkami płatności lub 

terminem płatności wskazanym na fakturze. Szczegóły dotyczące kredytu kupieckiego zawiera dział 

IV. Cena i warunki płatności, §8 niniejszych warunków sprzedaży.  

Kupujący/Składający Zamówienie - podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) zamawiający wyroby od Sprzedającego.  

Minimum produkcyjne – minimalna ilość towaru, którą Sprzedawca wskazuje dla jednorazowego 

zamówienia, opłacalna do jego realizacji bez uszczerbku dla interesu Sprzedającego. Minimum 

produkcyjne, zwane również minimum logistycznym określane jest każdorazowo dla indywidualnie 

oznaczonego zamówienia.  

OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży.   

 

 

http://www.la-mar.com.pl/
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Produkty spersonalizowane - produkty oferowane przez Sprzedającego, które posiadają cechy 

ustalone indywidualnie z Klientem (np. długość folii, kolory nadruków, szerokość worków, 

perforacje).  

Produkt/Towar/Wyrób - produkt oferowany przez Sprzedającego. 

Produkty/Towary niestandardowe - produkty oferowane przez Sprzedawcę, dla których 

utrzymywane są stany magazynowe bezpośrednio dla konkretnego klienta, ewentualnie produkty, 

które zostały sprowadzone/wyprodukowane na indywidualne zamówienie Klienta. 

Przewoźnik – firma transportowa realizująca usługę przewozu i dostawę towaru na zlecenie 

Sprzedającego do miejsca wskazanego przez Kupującego. 

Siła wyższa - wszelkie nieprzewidziane przez Strony okoliczności, powstałe po zawarciu i w związku  

z wykonaniem Umowy, które są niezależne od Stron. Za okoliczności, na które Sprzedawca nie miał 

wpływu i powstały niezależnie od jego woli, którym przy dochowaniu należytej staranności nie mógł 

zapobiec możemy uznać w szczególności: stan klęski żywiołowej, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, 

strajk, działania o charakterze militarnym, awarie energii, brak surowców i inne.   

Sprzedawca/Sprzedający - P.P.H.U. LA-MAR Tadeusz Lasota z siedzibą przy ulicy Demokratycznej 

72, 93-430 Łódź, filia ulica Papiernicza 7e, 92-312 Łódź, filia ulica Przemysłowa 2, 95-050 

Konstantynów Łódzki.  

Strony - Sprzedawca i Kupujący łącznie. 

Umowa - porozumienie pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym zawarte w formie dozwolonej przez 

prawo, mocą której Sprzedający zobowiązuje się na przeniesienie własności produktów i wydanie ich 

Kupującemu, a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny i odebrania towaru. 

Wada - wada Produktu, powodująca jego niezgodność z zawartą między Stronami Umową. Wada 

fizyczna lub jakościowa, która zmniejsza wartość lub użyteczność rzeczy. Wadą w rozumieniu wady 

fizycznej poczytuje się także sytuacje, w których rzecz nie ma właściwości, o których Sprzedający 

zapewniał Kupującego lub, gdy została wydana w stanie niezupełnym.  

Zamówienie - oświadczenie Kupującego skierowane do Sprzedawcy, zawierające w szczególności: 

rodzaj produktu, ilość, warunki wykonania, czas i miejsce odbioru, dostawę i sposób płatności.  

 

  III. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY  

§1 Zamówienia przyjmowane są w każdej formie dozwolonej przez prawo. Złożone zamówienie, po 

przyjęciu przez Sprzedawcę do realizacji oraz po uzgodnieniu przez Strony warunków realizacji jest 

równoznaczne z zawarciem Umowy. Dla celów dowodowych Umowa powinna zostać zawarta w 

formie pisemnej, za którą mocą niniejszych postanowień należy uznać także Umowę zawartą formie 

korespondencji elektronicznej poprzez  e-mail.   

§2 Zamówienia mogą być składane całodobowo, jednak ich rozpatrywanie odbywa się w dni robocze 

w godzinach 8:00-16:00. Zamówienia złożone w godzinach 17:00-8:00, w soboty, w niedzielę oraz w 

święta będą rozpatrywane w godzinach wskazanych powyżej w najbliższym dniu roboczym. 

§3 Sprzedający ma prawo do rejestrowania rozmowy z Kupującym. Nagranie rozmowy jest 

dozwolone wyłącznie w celu „działania w ochronie uzasadnionego interesu Stron”, zgodnie z 

orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2018 r., sygnatura akt: I CSK 292/17 i nie narusza 

dóbr osobistych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Sprzedający jest uprawniony do 

nagrywania rozmowy telefonicznej wyłącznie przez swojego przedstawiciela, którego rozmowa 

osobiście dotyczy. Zabronione jest nagrywanie rozmowy telefonicznej przez osoby trzecie zarówno ze 

Strony Sprzedającego, jak i Kupującego. Nagranie rozmowy telefonicznej będzie przechowywane nie 

dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia rozmowy.  
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§4 Wszelkie ustne zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane przez przedstawicieli 

Sprzedającego nie są prawnie wiążące i nie kształtują stosunku zobowiązaniowego pomiędzy 

Stronami.   

§5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyny, po 

weryfikacji wypłacalności Kupującego. 

§6 W przypadku, gdy Sprzedający nie może przyjąć zamówienia do realizacji zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji Składającego zamówienie.  

§7 Złożenie przez Kupującego zamówienia nie wiąże Sprzedawcy, od którego wymagane jest 

każdorazowo potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak wymaganej akceptacji 

zamówienia nie jest równoznaczny z milczącym przyjęciem zamówienia i nie może być traktowany 

jako zgoda na zawarcie Umowy w sposób dorozumiany.  

§8 Warunkiem, bez którego zamówienie nie spowoduje powstania stosunku obligacyjnego między 

Stronami jest podanie prawdziwych danych Kupującego na zamówieniu zwłaszcza: przedsiębiorstwa 

działającego pod firmą, adresu siedziby, numeru NIP, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, a 

także wszelkich danych fakultatywnych niezbędnych do należytego wykonania umowy przez 

Sprzedającego.  

§9 Wszelkie informacje, ulotki, katalogi, ogólne warunki sprzedaży, cenniki produktów Sprzedawcy, 

które kierowane są bezpośrednio do Kupującego lub potencjalnego Kupującego nie stanowią oferty w 

rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, stanowią jedynie zaproszenie do negocjacji. 

§10 Termin realizacji zamówienia jest podany każdorazowo wraz z potwierdzeniem przyjęcia 

zamówienia do realizacji. W przypadku wystąpienia zdarzenia, na które Strony nie miały wpływu i 

którym nie mogły zapobiec, termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu. Jeżeli przeszkody 

trwają dłużej niż 30 dni, każdej ze Stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W związku z 

powyższym należy przyjąć, że co do zasady termin realizacji zamówienia ustalany jest drogą 

indywidualnej negocjacji pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.  

§11 W przypadku nagłego i bezzasadnego odstąpienia Kupującego od Umowy po otrzymaniu 

potwierdzenia zamówienia, jest on zobligowany do pokrycia kosztów wykonanych prac i zakupionych 

materiałów przez Sprzedającego.  

§12 Osoba działająca bez umocowania Kupującego i niebędąca jego przedstawicielem, która 

podpisała zamówienie lub Umowę jest zobowiązana do naprawienia szkody, którą druga strona 

poniosła przez to, że zawarła Umowę nie wiedząc o rzekomym pełnomocnictwie.  

§13 Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej związane z nią korzyści i ciężary, a także niebezpieczeństwo 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzą na Kupującego.  

§14 Zwłoka Kupującego w odbiorze rzeczy może skutkować oddaniem przez Sprzedającego rzeczy do 

przechowania na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 

terminu do odbioru Towaru, z wyłączeniem przypadków, gdy ustanowienie terminu nie jest możliwe, 

albo rzecz narażona jest na zepsucie lub z innych względów groziłaby powstaniem szkody 

Sprzedającego.  

§15 Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedawcy o wszelkich zmianach adresu 

siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu elektronicznego, które mogą mieć wpływ na należyte 

wykonanie zobowiązania przez Sprzedającego, pod rygorem nieważności za skuteczne uznaje się 

doręczenie dokonane na ostatni znany adres.  
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                                               IV. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI  

§1 Cena za sprzedaż Towarów każdorazowo ustalana jest indywidualnie przez Sprzedawcę lub jego 

Przedstawiciela w oparciu o ilość, tworzywo, termin realizacji, dostępność materiału i inne, 

szczególne wymagania.  

§2 Ceny w zależności od oczekiwań podanych przez Kupującego są cenami netto, mogą zawierać 

koszty transportu, koszty odpraw celnych, koszty niestandardowego opakowania lub zabezpieczenia 

Towaru, koszty dodatkowego ubezpieczenia, a także inne opłaty i podatki. Wskazane powyżej ceny 

każdorazowo obciążają Kupującego, chyba, że Strony uzgodniły odmiennie.   

§3 Ceny podane w ofercie są cenami netto i podlegają podwyższeniu o stawkę VAT, według stawki 

obowiązującej w dniu wystawienia faktury.  

§4 Termin obowiązywania cen Sprzedający określa w ofercie.  

§5 Zmiana ceny Produktu po uprzednim ustaleniu ceny i złożeniu przez Kupującego zamówienia, a 

przed przyjęciem do realizacji przez Sprzedającego wymaga powiadomienia Kupującego, któremu    

w związku z powyższym, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. Odstąpienie od Umowy 

powinno być złożone niezwłocznie, w formie pisemnej, za którą mocą niniejszych postanowień należy  

uznać także Umowę zawartą w formie korespondencji elektronicznej, poprzez  e-mail pod rygorem 

nieważności.  

§6 Odstąpienie od Umowy powinno zostać złożone poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie 

niezwłocznie po powstaniu powodującej je przyczyny. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia od 

Umowy jest ono skuteczne z mocą wsteczną, a Umowę uważa się za niezawartą. 

§7 Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów na zasadach: przedpłaty, przelewu w dniu dostawy przy 

użyciu szybkiego przelewu oraz na kredyt kupiecki w przypadku jego przyznania Kupującemu. 

Możliwy jest również zakup Towarów w filii Sprzedawcy z równoczesną zapłatą w formie 

gotówkowej.  

§8 Standardowy termin płatności za fakturę VAT na rachunek na niej wskazany w przypadku 

udzielonego kredytu kupieckiego wynosi 7 dni od daty jej wystawienia, chyba, że Strony zgodnie 

ustalą inaczej. Sprzedający ustala następujące terminy płatności: niezwłocznie - przy odbiorze 

Towaru, 7 dni, 14 dni oraz 30 dni, jako maksymalny termin płatności z tytułu Umowy sprzedaży 

zawartej ze Sprzedającym. Sprzedający, w wyjątkowych przypadkach, w stosunku do Klientów, z 

którymi łączą go trwałe stosunki gospodarcze może określić indywidualnie dłuższe terminy płatności.  

§9 Kupujący ma obowiązek dochować terminu płatności, który został ustalony ze Sprzedającym. 

Termin płatności znajduje się każdorazowo na Umowie.  

§10 Jeżeli nie ustalono odmiennie, płatność dokonywana przez Kupującego zostanie dokonana w 

walucie wskazanej na Fakturze VAT.  

§11 W obrocie krajowym cena może być podana w walucie złotych polskich lub jako równowartość 

określonej sumy pieniężnej wyrażonej w walucie obcej.  

§12 Płatność dokonywana jest przelewem na rachunek wskazany przez Sprzedającego, za datę zapłaty 

uznaje się dzień uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego w wartości wskazanej na 

fakturze VAT. Wszelkie koszty wynikające z realizacji przelewu, przewalutowania ponosi Kupujący. 
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§13 Jeżeli strony ustaliły termin płatności w dniu dostawy, brak terminowej zapłaty może skutkować 

odstąpieniem Sprzedającego od realizacji zamówienia oraz odstąpieniem od Umowy. Sprzedający 

może także obciążyć Kupującego kosztami przestoju samochodu oraz magazynowania Towaru.  

§14 Brak zapłaty w terminie może skutkować naliczeniem przez Sprzedającego odsetek ustawowych z 

tytułu niewykonania postanowień zawartych w Umowie. Sprzedający zastrzega, że naliczenie odsetek  

ustawowych może nastąpić w oparciu o wysokość przewidzianą w przepisach ustawy z dnia 8 marca 

2013 roku – o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U.  z 2020 r. poz. 935, 1086).  

§15 Faktury będą doręczane do Kupującego w postaci pliku na podany adres e-mail oraz w formie 

tradycyjnej. Na życzenie Kupującego Sprzedawca może odstąpić od doręczenia faktury w formie 

drukowanej, doręczając ją jedynie w formie elektronicznej.   

§16 W przypadku braku płatności we wskazanym w Umowie terminie Sprzedający, po uprzednim 

telefonicznym i e-mailowym powiadomieniu (tzw. pierwsze upomnienie) wzywa Kupującego do 

uregulowania należności. Jeśli pierwsze wezwanie do zapłaty okaże się bezskuteczne, do Kupującego 

zostanie wysłane pisemne przedsądowe wezwanie do zapłaty, wyznaczające nieprzekraczalny,          

14-dniowy termin, w ciągu którego Kupujący ma obowiązek uregulować wymaganą wierzytelność. Po 

uchybieniu 14-dniowemu terminowi, zgodnie z art. 187 §1 pkt 3 KPC, Sprzedający wystąpi z pozwem  

o zapłatę, od tej chwili wszelkie wynikłe lub mające wyniknąć w przyszłości spory między Stronami 

będą rozwiązywane na drodze postępowania sądowego.  

§17 Kupujący nie może potrącać jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu od Sprzedającego 

z wierzytelnościami Sprzedającego wobec Kupującego bez uprzedniej, wyrażonej pod rygorem 

nieważności, pisemnej zgody Sprzedającego.  

 

V. TERMINY I WARUNKI DOSTAWY 

§1 Odbiór Towaru jest każdorazowo ustalany między Stronami. Kupujący zawsze ma możliwość 

samodzielnego odebrania zamówienia. W przypadku wyboru dostawy organizowanej przez 

Sprzedawcę, Sprzedawca zobowiązuje się do współpracy z Przewoźnikiem profesjonalnie zajmującym 

się świadczeniem usług przewozu. Sprzedawca zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

roku – kodeksy cywilny (Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320) ponosi winę w wyborze podmiotu 

świadczącego usługę przewozu na jego zlecenie.  

§2 Ryzyko prawidłowej dostawy towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Przewoźnika w chwili wydania 

towaru wraz z dokumentacją w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę.  

§3 W razie wystąpienia szkody powstałej podczas transportu Towaru do miejsca wskazanego przez 

Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do oznaczenia szkody w dokumencie przewozowym i 

protokole szkody oraz  niezwłocznego poinformowania Przewoźnika oraz Sprzedającego o zaistniałej 

sytuacji.  

§4 Za dokumentację rozumie się zwłaszcza list przewozowy, dowód wydania (WZ), fakturę VAT, 

dokumenty celne lub inny dokument, który jest stosowany podczas dostaw krajowych i 

międzynarodowych.  
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§5 Sprzedawca, jeżeli strony tak uzgodniły, gwarantuje dochowanie ustalonego terminu dostawy lub 

wydania Towaru, zgodnie ze swoimi możliwościami, pod warunkiem, że Kupujący wywiąże się 

uprzednio z własnych zobowiązań względem Sprzedawcy.  

§6 Podany termin dostawy lub wydania Towaru, jeżeli został wyznaczony, ma jedynie charakter 

informacyjny, niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę nie upoważnia Kupującego do 

dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie w sytuacji, gdy Sprzedawca nie realizuje 

dostawy pomimo pisemnego wyznaczenia przez siebie jej terminu.  

§7 Kupujący lub osoba przez niego upoważniona do odbioru ma obowiązek do podpisania protokołu 

odbioru Towaru pod rygorem nieważności.  

 

VI. PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE PRODUKTÓW 

§1 Kupujący zobowiązany jest do przechowywania, magazynowania i używania zakupionego Towaru 

w odpowiednich warunkach. 

§2 Folie powinny być przechowywane w suchym, nienarażonym na bezpośredni kontakt z warunkami 

atmosferycznymi miejscu, zwłaszcza na wysokie temperatury przekraczające 25 stopni Celsjusza oraz 

przekraczające minus 5 stopni Celsjusza.  

§3 Folii nie powinno przechowywać się w pobliżu urządzeń grzewczych, silnych utleniaczy, kwasów 

oraz innych substancji chemicznych.  

§4 Oryginalnie zapakowane Produkty mogą być piętrowane przy zachowaniu należytej ostrożności.  

§5iPrzestrzeganie powyższych zaleceń pozwala na zachowaniu właściwości Produktu oraz 

prawidłowe użytkowanie.  

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

§1 Odpowiedzialność kontraktowa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 

wynikająca z konkretnej Umowy zostaje ograniczona do rzeczywiście poniesionej szkody bez 

obowiązku naprawienia utraconych korzyści, których ziszczenia spodziewał się Kupujący, a także od 

podjętych zobowiązań wobec osób trzecich, które uzależnione zostały od wypełnienia przez 

Sprzedającego postanowień Umownych.  

§2 Mocą niniejszych postanowień wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy spowodowana 

siłą wyższą, obejmującą wszelkie zdarzenia losowe, na które Sprzedający nie miał wpływu. Siłą 

wyższą w rozumieniu niniejszych postanowień mogą być przede wszystkim wszelkie katastrofy 

żywiołowe (np. trzęsienie ziemi), nieoczekiwane awarie maszyn, awarie w dostawie energii, wody, a 

także jakiejkolwiek innej okoliczności, na które Sprzedający nie miał wpływu, którym nie można było 

w żaden sposób zapobiec, zwłaszcza: ogólne niedobory surowca, zwłoka w dostawie surowca, 

nadzwyczajna decyzja władz o zasięgu państwowym lub terytorialnym, uszkodzenie towaru przez 

przewoźnika podczas realizacji umowy przewozu Towaru, strajk, wojna, stan nadzwyczajny. 

Powyższe wyliczenie nie ma charakteru zamkniętego, dopuszczalne jest powołanie się przez Strony na 

inne zdarzenia i sytuacje, które można określić mianem siły wyższej.  

§3 Sprzedający, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeksy cywilny (Dz. U. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320) dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, odpowiada za wady fizyczne 

Produktu, jeśli rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową, w szczególności, gdy nie ma właściwości, 

które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel wynikający z Umowy, z okoliczności lub jej 

przeznaczenia. Rzecz dotknięta jest wadą fizyczną również w przypadku, gdy nie ma właściwości, o  
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których Sprzedawca zapewnił Kupującego, także poprzez udostępnienie próbki lub wzoru, a także gdy 

rzecz została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym.  

§4 Kupujący może reklamować Produkt dotknięty wadą w następujący sposób: poprzez złożenie 

oświadczenia o obniżeniu ceny, poprzez żądanie usunięcia wad Produktu, a także poprzez żądanie 

wymiany na Produkt wolny od wad.  

§5 Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili 

zawarcia Umowy. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

§6 Mocą niniejszych postanowień termin przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi zostaje ograniczony 

do 6 miesięcy.  

§7 Kupujący z tytułu przysługujących mu uprawnień zawiadamia Sprzedającego o wadzie fizycznej 

rzeczy w terminie 14 dni po wykryciu wady. Zawiadomienie może zostać złożone poprzez 

oświadczenie swojej woli drugiej stronie w dowolnej, dozwolonej przez prawo formie. 

§8 Roszczenia Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru będą rozpatrywane w terminie 

14 dni od daty otrzymania stosownego zawiadomienia.  

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE 

§1 Kupujący w ramach prawidłowej realizacji Umowy zawartej ze Sprzedającym gwarantuje, że 

wszelkie znaki graficzne, nazwy własne, logotypy, obrazy, ikony i inne, udostępnione Sprzedawcy nie 

naruszają praw autorskich, wynalazczych czy praw własności intelektualnej osób trzecich. 

§2 Kupujący jednocześnie zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe, które mogą być 

wykorzystane wobec udostępnionych Sprzedawcy wszelkich wskazanych powyżej znaków 

towarowych.  

§3 W przypadku naruszenia powyżej omówionego obowiązku przez Kupującego, zobowiązuje się on 

do naprawienia wyrządzonej swoim postępowaniem szkody, która wystąpiła u Sprzedawcy w pełnej 

wysokości lub do wstąpienia w miejsce Sprzedawcy w przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich 

przeciwko Sprzedawcy na drodze zarówno postępowania sądowego, polubownego, jak i 

pozasądowego.  

 

IX. ZAKAZ KONKURENCJI I POUFNOŚCI INFORMACJI 

§1 Kupujący ma obowiązek zachowania w poufności wszelkich informacji lub danych, do których 

miał dostęp w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy zawartej ze Sprzedającym. 

§2 Wszelkie informacje zawarte w Umowie, jak i zamówieniu, a także pozyskane przez Kupującego w 

związku z realizacją zamówienia są poufne i stanowią tajemnice przedsiębiorstwa Sprzedającego.  

§3 Powyżej wskazane informacje nie mogą być wykorzystywane i rozpowszechniane bez zgody 

Sprzedającego, w przypadku naruszenia przez Kupującego tajemnicy przedsiębiorstwa, Kupujący 

zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 50.000 PLN. Jeżeli szkoda przekroczy wysokość 

zastrzeżonej kary umownej, Sprzedawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.   
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X. ZAKAZ ROZPOWSZECHNIANIA INFORMACJI  

§1 Rozpowszechnianie przez Kupującego nieprawdziwych i wprowadzających w błąd wiadomości o 

Sprzedającym, jego przedsiębiorstwie lub osób będących przedstawicielami Sprzedającego jest 

zakazane.  

§2 Za wiadomości, o których mowa powyżej uważa się zwłaszcza informacje o osobach kierujących 

przedsiębiorstwem, o wytwarzanych towarach, o sytuacji gospodarczej lub prawnej, stosowanych 

cenach, a także świadczonych przez Sprzedającego usługach.   

§3 Zakaz powyższy dotyczy rozpowszechniania informacji za pomocą wszelkich form komunikacji, w 

szczególności za pomocą środków masowego przekazu, komunikacji elektronicznej, stron i forów 

internetowych, serwisów społecznościowych, specjalistycznych serwisów branżowych.  

§4 W przypadku naruszenia przez Kupującego obowiązków określonych w dziale X Zakaz 

rozpowszechniania informacji, §1-3, Sprzedający ma prawo nałożyć karę umowną w wysokości 

10.000 PLN za każde naruszenie. 

§5 Kara umowna przewidziana w umowie jest niezależna od wystąpienia szkody i nie wyklucza 

dochodzenia roszczeń w postaci odszkodowania, a w przypadku wyrządzenia szkody na osobie   

zadośćuczynienia na zasadach ogólnych. 

 

XI. RODO 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  

dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej sekcja L numer 119, s. 1), zwanym dalej RODO, informujemy, co następuje:  

§1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo -

Usługowe La-Mar Tadeusz Lasota z siedzibą przy ulicy Demokratycznej 72, 93-430 Łódź, filia przy 

ulicy Papierniczej 7e, 92-312 Łódź.  

§2 W Przedsiębiorstwie Produkcyjno - Handlowo - Usługowym La-Mar Tadeusz Lasota został 

powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dalej także: IODO). Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych odpowiada za bezpieczeństwo wszelkich przekazanych danych osobowych, za 

raportowanie naruszeń do organu nadzorującego oraz ma za zadanie wspierać Administratora i 

podmioty przetwarzające dane w wykonywaniu przez nich obowiązków. We wszelkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: 

biurohandlowe2@la-mar.com.pl lub listownie, pocztą tradycyjną pod adresem: ulica Papiernicza 7e, 

92-312 Łódź z dopiskiem IODO.  

§3 Cele i podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych będą zawsze zgodne z przepisami 

RODO. Podstawą prawną przetwarzania może być zgoda wyrażona na ich przetwarzanie, zawarcie lub 

wykonanie Umowy, obowiązek prawny, który spoczywa na Administratorze lub prawnie uzasadnione 

interesy Administratora.  

§4 W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej uprzednio zgody przysługuje prawo 

do wycofania zgody w dowolnym czasie, ale cofnięcie zgodny nie będzie miało wpływu na zgodność  

mailto:biurohandlowe2@la-mar.com.pl
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z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej udzielonej zgody, przed jej 

wycofaniem. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych po otrzymaniu sprzeciwu 

od osób, których dane osobowe przetwarza.  

§5 Dane osobowe będą przechowywane dopóki będą zachodziły do tego przesłanki prawne i faktyczne 

oparte na obowiązujących przepisach. Dane, które przetwarzane będą w celach marketingowych będą 

przechowywane dopóki nie zostanie zgłoszony względem nich sprzeciw lub Administrator ustali, że 

dane zdezaktualizowały się.  

§6 Podmioty, które mogą stać się odbiorcami danych udostępnionych Administratorowi na zasadach 

podwykonawstwa, to przede wszystkim: 

1. Podmioty świadczące usługi logistyczne, spedycyjne, transportowe, magazynowania na 

zlecenie Administratora danych. Przetwarzanie danych przez powyżej wskazane podmioty 

ma charakter ograniczony, dotyczy miejsca załadunku/rozładunku oraz danych 

identyfikacyjnych odbiorcy.  

2. Podmioty świadczące usługi prawnicze. 

3. Podmioty świadczące usługi windykacyjne, a także likwidatorzy szkód, w przypadku ich 

wystąpienia.  

4. Podmioty świadczące usługi informatyczne, związane z bezpośrednim serwisowaniem 

prawidłowości systemu Administratora. 

5. Podmioty świadczące usługi księgowe. 

6. Podmioty świadczące usługi związane z ochroną środowiska.  

§7 Zgodnie z przepisami RODO osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje 

prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawienia)  

udostępnionych danych, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia w ich przetwarzaniu, prawo do  

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia swoich danych, a także  

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

§8 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale może być niezbędne do zawarcia lub 

wykonania umowy, a także do przeprowadzenia innych, koniecznych działań.  

  

XII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I PRAWO WŁAŚCIWE 

§1 Wszelkie spory wynikające z umów zawartych pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez Sąd 

powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.  

§2 Rozstrzyganie sporów z Kontrahentem zagranicznym posiadającym siedzibę na terenie kraju 

będącego Państwem Członkowskim Unii Europejskiej każdorazowo będzie ustalane indywidualnie  

przez Strony przed zawarciem Umowy. Wybór państwa, którego sądy będą właściwe do rozstrzygania 

ewentualnych przyszłych sporów powinien być zawarty przez strony w formie pisemnej i dołączony 

do Umowy. Dla roszczeń nieprzekraczających 5 000 EUR przeciwko osobie, organizacji lub 

przedsiębiorstwu możliwe jest wszczęcie Europejskiego postępowania w sprawach drobnych 

roszczeń, procedura ta nie jest dostępna w odniesieniu do roszczeń przeciwko Królestwu Danii.  

§3 Rozstrzyganie sporów z Kontrahentem zagranicznym nieposiadającym siedziby na terenie kraju 

będącego Państwem Członkowskim Unii Europejskiej każdorazowo będzie ustalane indywidualnie 

przez Strony przed zawarciem Umowy. Wybór państwa, którego sądy będą właściwe do rozstrzygania  
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ewentualnych przyszłych sporów powinien być zawarty przez strony w formie pisemnej i dołączony 

do Umowy. 

§4 W sprawach nieuregulowanych w przepisach OWS mają zastosowanie przepisy Umowy, Kodeksu 

Cywilnego, a także obowiązujących przepisów szczególnych przede wszystkim prawa polskiego, a w 

przypadku Umowy, w której jedna ze stron ma siedzibę w kraju innym niż Rzeczpospolita, także 

prawa międzynarodowego.  

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§1 Powyższe Ogólne Warunki Sprzedaży P.P.H.U. La-Mar Tadeusz Lasota są integralną częścią 

Umowy. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Kupującego z niniejszymi 

przepisami wewnętrznymi, a także z akceptacją postanowień i informacji w nich zawartych.  

§2 W przypadku uznania któregokolwiek z niniejszych postanowień OWS za nieważne lub dotknięte 

wadą prawną, pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym możliwym zakresie, który 

jest dozwolony przez przepisy prawa. Strony niezwłocznie, za obopólną zgodą, podejmą działania 

zmierzające do zastąpienia nieważnych warunków lub postanowień na zgodne z prawem i możliwe do 

wykonania.  

§4 Sprzedawca nie zezwala na cesję praw wynikających z zawartej pomiędzy stronami Umowy w 

stosunku do osób trzecich, bez pisemnej zgody.  

§5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw i obowiązków, które wynikają z Umowy 

na wybrany przez siebie podmiot.  

§6 W przypadku innego języka obcego, w którym została zawarta Umowa, a dla którego nie ma 

właściwego tłumaczenia, obowiązującą wersją OWS jest wersja w języku polskim. 

§7 Wszelkie zmiany niniejszych warunków wymagają formy pisemnej.  

§8 OWS obowiązują od dnia 15 lutego 2021 roku.   

 

Wersja 1. obowiązująca od dnia 15 lutego 2021 r.  

 

 


