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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
TERMINOLOGIA

1. "Sprzedający" oznacza ANKOL Sp. z o.o./ FTH ANKOL Sp. z o.o.)* z siedzibą w Chorzelowie.
2. "Kupujący" oznacza podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży.
*niepotrzebne skreślić

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Niniejsze Ogólne warunki określają standardowe warunki, na jakich Sprzedający sprzedaje

Kupującemu wyroby.
2. Ogólne warunki sprzedaży stanowią integralną część ofert składanych przez Sprzedającego.
3. Sprzedającego nie obowiązują żadne warunki sprzedaży lub zastrzeżenia Kupującego sprzeczne

z niniejszymi warunkami nawet, jeśli Sprzedający nie wyraził sprzeciwu wobec przedstawionych
przez Kupującego warunków lub zastrzeżeń.

ZAMÓWIENIA
1. Sprzedający realizuje wyłącznie zamówienia złożone w formie pisemnej.
2. Sprzedający potwierdza Kupującemu w formie pisemnej przyjęcie zamówienia do realizacji.
3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest traktowane przez Sprzedającego jako akceptacja

Ogólnych warunków sprzedaży.

WARUNKI DOSTAWY
1. Zamówienie potwierdzone przez Sprzedającego realizowane jest zgodnie z jego warunkami.
2. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności,

posiadania względem Sprzedającego innych zobowiązań, realizacja kolejnych zamówień może
zostać przez Sprzedającego wstrzymana do czasu dokonania płatności lub uregulowania
zobowiązań.

KONTROLA OBROTU
1. Oferowane wyroby mogą podlegać procedurom kontroli obrotu i znajdować się w Wykazie

uzbrojenia opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 grudnia
2021 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz.U. z 2021
poz. 2274) i/lub w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie
klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane
uzyskanie koncesji (Dz.U. 2019 poz. 1888).

2. Obrót oferowanych wyrobów poza granice Polski i Unii Europejskiej może wymagać uzyskania
stosownych zezwoleń określonych Ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą
towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także
dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1666)
i towarzyszącymi aktami wykonawczymi.

3. Kupujący przyjmując ofertę Sprzedającego, składając zamówienie lub zawierając umowę, deklaruje,
że nie naruszy obowiązujących przepisów kontroli obrotu.

4. Kupujący zobowiązany jest przedłożyć w wymaganej formie i terminie dokumenty niezbędne do
uzyskania przez Sprzedającego zezwoleń na obrót wynikających z ustawy wymienionej w pkt. 2.

GWARANCJA SPRZEDAJĄCEGO
1. Sprzedający udziela gwarancji na wyrób oferowany zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach

jakościowych producenta w zależności od rodzaju wyrobu (czas pracy wyrażony w godzinach,
gwarancja wyrażona w miesiącach, okres przydatności wyrażony datą). W przypadkach powyżej
nieokreślonych Sprzedający udziela gwarancji na 12 miesięcy od daty wystawienia faktury.

2. Gwarancja wygasa automatycznie z chwilą upływu gwarancji producenta wyrobów bądź upływu
12 miesięcy od dnia sprzedaży.

3. Gwarancja nie obejmuje przypadków: niewłaściwego użytkowania, naprawy lub przeróbki, zmiany
dokonanej przez Kupującego, niewłaściwego przechowywania i konserwacji lub jej braku w okresie
magazynowania oraz nie przestrzegania innych dodatkowych zaleceń producenta/ Sprzedającego.
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4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków, dochodów lub korzyści
Kupującego.

REKLAMACJA
1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dotyczące wyrobu powinny być składane w formie pisemnej

niezwłocznie (nie później niż 14 dni) od dnia wykrycia usterki. Po upływie powyższego terminu
roszczenie z tytułu udzielonej gwarancji wygasa.

2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać: nazwę i oznaczenie wyrobu; nr fabryczny, partię wyrobu;
opis usterki; sytuację powstania usterki; nr faktury; nr protokołu przekazania; nr karty gwarancyjnej;
datę wykrycia usterki.

3. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć kopię faktury, kopię dokumentu jakościowego,
kopię karty gwarancyjnej, jeżeli została wystawiona, kopię protokołu wykrycia usterki.

WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Płatność następuje na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.
3. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za sprzedany wyrób.
4. W przypadku nieterminowej zapłaty Sprzedający jest uprawniony, bez dodatkowego wezwania, do

żądania odsetek za opóźnienie, liczone od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin
płatności.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
1. Wyroby pozostają własnością sprzedającego do czasu otrzymania pełnej zapłaty.

POUFNOŚĆ
1. Kupujący potwierdza, że wszelkie dane techniczne, handlowe i finansowe udostępnione przez

Sprzedającego lub jego podmioty powiązane stanowią poufne informacje.

SIŁA WYŻSZA
1. Jeżeli w trakcie trwania realizacji zamówienia wystąpią okoliczności, które nie mogły być

przewidziane w momencie potwierdzenia zamówienia, a które stworzą dla Sprzedającego częściową
albo pełną przeszkodę w wypełnieniu umownych zobowiązań (siła wyższa), Sprzedający będzie
zwolniony z odpowiedzialności za ich niewykonanie w stopniu równym wpływowi tych
okoliczności na realizację umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa podlega prawu polskiemu.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z interpretacji zapisów umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy

miejscowo dla siedziby Sprzedającego.


