OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
GAS POWER
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają prawa i obowiązki stron umów zawieranych z GAS
POWER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
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§1
DEFINICJE
Sprzedający – GAS POWER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Morskiej 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000786960, posiadająca nr REGON:
383398780, NIP: 6711838634.
Kupujący – podmiot będący przedsiębiorcą dokonujący zakupu produktów od Sprzedającego.
Strony – Sprzedający i Kupujący.
Produkt – zespoły prądotwórcze, silniki, części zamienne i osprzęt, materiał lub usługa
oferowana przez Sprzedającego i będąca przedmiotem umowy zawieranej przez Strony.
Umowa – węzeł obligacyjny (umowa) zawierany między Stronami, po złożeniu przez Kupującego
zamówienia oraz potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego.
Zamówienie – złożone przez Kupującego w formie pisemnej, elektronicznej lub - o ile wyrazi na
to zgodę Sprzedający – w jakiejkolwiek innej formie, zapotrzebowanie na Produkt.
Potwierdzenie Zamówienia – potwierdzenie przez Sprzedającego złożonego przez Kupującego
zamówienia precyzujące warunki na jakich nastąpi jego realizacja i potwierdzenie przyjęcia go do
realizacji.
OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży GAS POWER sp. z o.o sp. k.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze OWS mają zastosowanie wyłącznie do Umów w których Kupujący jest przedsiębiorcą
w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem zastosowania OWS do umów
zawieranych z konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego.
Postanowienia niniejszych OWS są integralną częścią Umów zawieranych przez Kupującego ze
Sprzedającym.
Strony wyłączają możliwość stosowania innych niż niniejsze OWS wzorców umów, warunków
sprzedaży lub regulaminów Kupującego.
Niniejsze OWS dostępne są w siedzibie Sprzedającego lub na jego stronie internetowej
http://gaspower.tech/.
Ewentualne zmiany niniejszych OWS mogę nastąpić wyłącznie za zgodą Sprzedającego, wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności lub w Potwierdzeniu Zamówienia.
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§3
ZAWARCIE UMOWY
W celu zawarcia Umowy ze Sprzedającym Kupujący wysyła Zamówienie precyzujące Produkt.
Zamówienie rozumiane jest jako zapotrzebowanie na dany Produkt i nie wiąże Sprzedawcy. Brak
niezwłocznej odpowiedzi Sprzedającego nie jest rozumiany jako milczące (dorozumiane) przyjęcie
Zamówienia i nie oznacza rozpoczęcia jego realizacji.
Zamówienie zawierać musi m.in. nazwę (typ, rodzaj, specyfikację) zamawianego Produktu, jego
ilość, sposób dostawy/odbioru, dane rejestrowe Kupującego, dane niezbędne do wystawienia
faktury VAT. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący potwierdza zapoznanie się z OWS i ich
akceptację.
Do skutecznego zawarcia Umowy dochodzi z chwilą, gdy Sprzedający Potwierdzi Zamówienie na
piśmie lub w inny przyjęty sposób, wskazując warunki na jakich realizacja Zamówienia nastąpi.
Realizacja Zamówienia następowała będzie na warunkach wynikających z niniejszych OWS,
a Kupujący zrzeka się stosowania jego własnych OWS, wzorców umów i regulaminów.
Ewentualne zmiany niniejszych OWS mogę nastąpić wyłącznie za zgodą Sprzedającego, wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności lub w Potwierdzeniu Zamówienia.
§4
REALIZACJA ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚĆ
Realizacja Zamówienia rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia
Zamówienia.
Potwierdzenie Zamówienia zawierać będzie niezbędne do realizacji Zamówienia dane w tym
określać będzie orientacyjny czas jego realizacji. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że terminy
realizacji Zamówienia uzależnione są od cyklów produkcyjnych producentów Produktu i innych
okoliczności niezależnych od Sprzedającego i mogą ulegać zmianie. W takiej sytuacji Sprzedający
poinformuje o tym fakcie Kupującego i wskaże nowy termin realizacji Zamówienia, na co
Kupujący wyraża zgodę. Zmiana cyklów produkcyjnych u producentów Produktu i innych
okoliczności niezależnych od Sprzedającego, a w konsekwencji konieczność zmiany terminów
realizacji Zamówienia, nie będzie poczytywana jako nieterminowe/nienależyte wykonanie
Umowy,
a Kupującemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Sprzedającego.
Dostawy Produktu będą się odbywały zgodnie z Międzynarodowymi Regułami Handlu
INCOTERMS 2010: EXW Charzyno (78-100), ul. Polna 25c.
Za datę realizacji Zamówienia uważać się będzie dzień odbioru Produktu przez Kupującego
z zakładu Sprzedającego.
Warunkiem rozpoczęcia realizacji Zamówienia jest dokonanie przez Kupującego przedpłaty
w wysokości 100% wartości Zamówienia chyba, że Strony ustalą inaczej. Podstawą do
wysyłki/odbioru Produktu jest zaksięgowanie przedpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
Ewentualne przekroczenie terminów realizacji Zamówienia wynikające z opóźnienia się
Kupującego z dokonaniem przedpłaty nie będzie poczytywane jako opóźnienie w wykonaniu
Umowy i nie będzie stanowiło podstawy do kierowania w stosunku do Sprzedającego
jakichkolwiek roszczeń.
Każdorazowa przedpłata będzie dokonywana po dostarczeniu Kupującemu faktury Proforma
przez Sprzedającego.

7. W przypadku zgody Sprzedającego na rezygnację z przedpłat, rozliczenia będą następowały na
podstawie wystawianych przez Sprzedającego faktur VAT, po każdorazowym odbiorze Produktu
przez Kupującego. Faktury te będą płatne w terminie wskazanym na fakturze Sprzedającego.
Sprzedający rezerwuje sobie prawo do żądania zapłaty zaliczki w wysokości wskazanej
w Potwierdzeniu Zamówienia.
8. Wszelkie płatności z tytułu Umowy będą dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego
wskazywany każdorazowo na stosownej fakturze.
9. Brak terminowej zapłaty przez Kupującego (w całości lub jakiejkolwiek części) faktury Proforma
i/lub faktury VAT umożliwiać będzie Sprzedającemu powstrzymanie się ze spełnieniem
świadczenia (realizacji Zamówienia) do czasu zapłaty, a ryzyka i negatywne konsekwencje
wynikające z tego tytułu nie będą obciążały Sprzedającego.
10. Za dzień dokonania zapłaty będzie uważany dzień uznania (zaksięgowania) rachunku bankowego
Sprzedającego lub dzień zapłaty gotówką.
11. Ceny w przypadku realizacji Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są wyrażone
w polskich złotych (PLN), a poza jej granicami w euro (EUR).
12. Ceny podawane w Potwierdzeniu Zamówienia są cenami netto, do których doliczone zostaną
odpowiednie podatki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
13. W przypadku realizacji Zamówienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazana przez
Sprzedającego w Potwierdzeniu Zamówienia cena nie uwzględnia opłat celnych, podatków, danin
publicznych ani ewentualnych opłat nałożonych na Produkt według prawa właściwego dla
siedziby Kupującego lub prawa właściwego dla miejsca przeznaczenia Produktu.
14. Do czasu dokonania przez Kupującego pełnej zapłaty za Produkt pozostaje on własnością
Sprzedającego.
15. Z chwilą odbioru Produktu przez Kupującego przechodzą na niego wszelkie ciężary,
niebezpieczeństwa i ryzyka związane m.in z jego utratą, uszkodzeniem i pogorszeniem.
16. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie za Produkt Sprzedającemu przysługuje prawo
naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych.
Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczeń Sprzedającego o naprawienie szkody na
zasadach ogólnych.
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§5
GWARANCJA
Sprzedający udziela na Produkt gwarancji jakości z tym zastrzeżeniem, że jeśli Produkt ma postać
rzeczy, to termin gwarancji wynosi dwanaście (12) miesięcy od daty sprzedaży, a w przypadku
w którym Produkt ma postać świadczonych usług, to gwarancja wynosi sześć (6) miesięcy od daty
realizacji usługi, chyba, że Strony uzgodnią inaczej
Gwarancja jakości rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru przez Kupującego Produktu lub od dnia
wykonania usługi przez Sprzedającego. Gwarancja obowiązuję wyłącznie na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, a ewentualne naprawy poza jej terytorium mogą być dokonane przez
Sprzedającego odpłatnie.
Reklamacje jakościowe będą zgłaszane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wykrycia usterki
(wady). Zgłoszenie reklamacyjne zawierać będzie opis usterki (wady) wraz z dokumentacją
fotograficzną.
Sprzedawca w terminie do 7 dni potwierdzi przyjęcie zgłoszenia i wskaże rozsądny termin na
usunięcie usterki (wady).

5. Koszty dostarczenia Produktu do Sprzedającego ponosi Kupujący.
6. Gwarancją nie są objęte:
a. Uszkodzenia powstałe w trakcie załadunku, rozładunku oraz transportu.
b. Uszkodzenia powstałe w wyniku lub na skutek wandalizmu, kradzieży, dewastacji,
włamania.
c. Uszkodzenia powstałe na skutek czynników losowych takich jak m.in. wyładowania
atmosferyczne, pożary, gradobicia, powodzie lub inne przejawy siły wyższej.
d. Materiały eksploatacyjne, takie jak: żarówki, bezpieczniki, podkładki, zawleczki, środki
smarne i inne ulegające naturalnemu zużyciu.
e. Uszkodzenia powstałe na skutek czynników zewnętrznych takich jak m.in. uderzenia,
zadrapania, działanie substancji.
f. Uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania niewłaściwych smarów, olejów, płynów,
bezpieczników lub innych materiałów eksploatacyjnych.
g. Uszkodzenia będące wynikiem niewłaściwej konserwacji, eksploatacji oraz montażu;
h. Uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia się Produktu, będącego
konsekwencją jego prawidłowej realizacji.
7. Kupujący traci uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji jakości, jeżeli:
a. Wykona naprawę samodzielnie lub przez podmiot nieuprawniony.
b. Dokona modyfikacji Produktu.
c. Nie będzie przestrzegał zaleceń zawartych w dokumentacji techniczno - ruchowej
Produktu lub w innych dokumentach technicznych, które opisują prawidłową
eksploatację i konserwację Produktu.
d. Dokona zgłoszenia usterki (wady) z przekroczeniem 7 dniowego terminu od dnia
powzięcia informacji o jej wystąpieniu.
e. Dojdzie do uszkodzenia Produktu w czasie transportu wykonywanego lub zleconego
przez Kupującego.
8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu zostaje
wyłączona.
9. Gwarancja udzielana jest wyłącznie Kupującemu, bez prawa do przeniesienia na podmioty
trzecie.
§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Sprzedający nie odpowiada w stosunku do Kupującego i jego klientów lub podmiotów
działających na jego rzecz, za jakiekolwiek straty i szkody, utracone korzyści, stratę jakiejkolwiek
umowy (zamówienia), brak możliwości zarobkowania ani za jakąkolwiek pośrednią lub następczą
stratę lub szkodę.
2. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego związana z realizacją Zamówienia
jest ograniczona do rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego i zostaje zlimitowana do
100% wartości netto sprzedanego Produktu.
3. Sprzedający odpowiada wyłącznie za szkodę spowodowaną z winy umyślnej.
§7
SIŁA WYŻSZA

1. Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy w przypadku, gdy to niewykonanie lub
nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa.
2. Za siłę wyższą rozumiane będą wszelkie okoliczności pozostające poza kontrolą Sprzedającego,
mające wpływ na realizację Zamówienia, min. takie jak: powodzie, pożary, strajki, awarie fabryki,
zakłócenia w produkcji, epidemie, akty terrorystyczne, wojny, trzęsienie ziemi, zagrożenie lokalne
lub narodowe, lokaut,
3. Jeżeli okoliczność stanowiąca siłę wyższą wpłynie na możliwość realizacji Zamówienia lub je
uniemożliwi, to Sprzedający poinformuje Kupującego o tym fakcie i warunki realizacji
Zamówienia zostaną odpowiednio zmienione.
4. Sprzedający będzie podejmował rozsądne – pozostające w jego mocy – starania, aby
minimalizować negatywne skutki siły wyższej.
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§8
RODO
Administratorem danych osobowych GAS POWER spółka z ograniczona odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Morskiej 7, info@gaspower.tech.
Dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu służbowego, służbowy adres mailowy) będą
przetwarzane zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym w celu zawarcia i realizacji
Umowy, w tym także dla potrzeb ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi
prawnie uzasadniony interes Sprzedającego.
Odbiorcą danych osobowych będzie Sprzedający i spółki powiązane z nim kapitałowo.
Przetwarzanie danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy, a ewentualne ich
niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania Umowy.
Kupujący może wyrazić zgodę w Zamówieniu lub Umowie na przetwarzanie danych w celach
marketingowych i otrzymywanie informacji handlowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie
danych może nastąpić w każdej chwili.
Dane będą przetwarzane przez okres trwania Umowy oraz okres niezbędny do czasu
przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.
Każdej osobie w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych przysługuje prawo do :
a. uzyskania kopii swoich danych,
b. uzyskania dostępu do swoich danych
c. żądania uzupełnienia swoich danych osobowych,
d. żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych,
e. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
f. żądania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach
g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
h. wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Kupujący poinformuje w imieniu Sprzedającego wszystkie osoby fizyczne skierowane przez
Kupującego do zawarcia i realizacji Umowy o fakcie przekazania ich danych osobowych oraz
o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Sprzedającego w związku z zawarciem i realizacją
Umowy.
Otrzymane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (nienależącego do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

10. Sprzedający nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie uzyskanych danych osobowych.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawem właściwym dla niniejszych OWS jest prawo polskie. Wyłącza się stosowanie Konwencji
Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia
1980 roku (Dz.U. z 1997 r. nr 45 poz.286) oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej
sprzedaży towarów, z dnia 14 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 45, poz. 284).
2. Wierzytelności powstałe w wyniku realizacji Umowy zawartej przez Strony nie mogą bez zgody
Sprzedającego być przeniesione przez Kupującego na osoby trzecie (art. 509 § 1 Kodeksu
cywilnego), ani regulowane w drodze kompensaty (art. 498 Kodeksu cywilnego).
3. Zmiany zawartych Umów, w tym ich rozwiązanie, mogą nastąpić tylko za pisemną zgodą
Sprzedawcy, pod warunkiem uzgodnienia warunków na jakich zmiana lub rozwiązanie Umowy
ma nastąpić.
4. Strony zobowiązują się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie chronione, uzyskane
w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczególności stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 ze zm.), w tym nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne Strony. Obowiązek
zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej
Strony zastrzeżony jest na lat 15.
5. Wszelkie spory wynikające z zawartej między Stronami umowy będą rozstrzygane w pierwszej
kolejności przez Strony polubownie, a w przypadku braku dojścia do porozumienia między
Stronami w ciągu 14 dni od dnia zawisłości sporu, spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy
miejscowo dla Sprzedającego.
6. Na wypadek stwierdzenia lub uznania któregokolwiek z postanowień niniejszych OWS za
nieważne, Umowa zawarta miedzy stronami pozostaje ważna w pozostałym zakresie.
7. Sprzedający może w każdym czasie wprowadzić zmiany do niniejszych OWS. Zmiany nie będą
miały wpływu na realizację Zamówień
8. Niniejsze OWS sporządzone zostały w języku polskim i angielskim. W przypadku ich niezgodności
lub różnic interpretacyjnych, podstawą do wykładni będzie wersja polska.
9. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 15.02.2021 roku.

