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świadczonej przez Prostaf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z sie-
dzibą w Poznaniu, przy ul. Jasielskiej 7a, 60-476 Poznań, której akta rejestrowe przechowywane są w Są-
dzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000806461, 
posiadającej NIP 9721303824, REGON 38448654500000,

obowiązujące od dnia 17 stycznia 2023 r.

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży posłużono się jednym z poniższych pojęć pisanych 
wielką literą, pojęcie to będzie rozumiane w sposób następujący:

1. Spółka – oznacza Prostaf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 
w Poznaniu, bliżej wskazaną w komparycji niniejszych ogólnych warunków sprzedaży;

2. Odbiorca – oznacza drugą Stronę Umowy lub Stronę zawierającą Umowę, w tym składającą ofertę 
lub zapytanie ofertowe;

3. Umowa – oznacza każdą umowę, w wyniku której Spółka dostarcza Odbiorcy lub osobie przez niego 
wskazanej Towary, w szczególności umowę sprzedaży, umowę dostawy lub umowę o dzieło;

4. Towary – oznaczają wszystkie towary (rzeczy ruchome) znajdujące się w ofercie Spółki, w szcze-
gólności oprawki korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, gogle narciarskie i inne akcesoria optyczne;

5. OWS – oznaczają niniejsze ogólne warunki sprzedaży;

6. Strona lub Strony – oznacza Spółkę lub Odbiorcę z osobna lub Spółkę i Odbiorcę łącznie.

§ 2. Zakres zastosowania

1. Niniejsze OWS, o ile ich zastosowanie nie zostało wyraźnie w całości lub w części wyłączone w Umo-
wie, stosuje się do wszystkich Umów, w tym także do czynności poprzedzających ich zawarcie, 
takich jak składanie zapytań ofertowych i ofert zawarcia Umowy przez którąkolwiek ze Stron oraz do 
czynności potwierdzających przyjęcie takiej oferty.

2. Niniejsze OWS znajdują zastosowanie do Umów i procesu ich zawierania, niezależnie od tego:

a) czy Umowa jest zawierana w trybie ofertowym, aukcji, przetargu czy w jakimkolwiek innym trybie,

b) jakim kanałem dystrybucji zawierana jest Umowa, w szczególności czy zawierana jest ustnie, oso-
biście lub telefonicznie przez przedstawicieli Stron, czy w postaci elektronicznej (w tym za pośred-
nictwem poczty elektronicznej lub elektronicznej platformy sprzedażowej), czy tradycyjnie w formie 
papierowej, formie dokumentowej lub w jakiejkolwiek innej formie,

c) czy Umowa została finalnie zawarta – w zakresie uregulowanych w OWS czynności poprzedzają-
cych zawarcie Umowy, w szczególności ofert, zapytań ofertowych lub prowadzonych negocjacji.

3. Niniejsze OWS są opublikowane od dnia 16 stycznia 2023 r. na stronie internetowej Spółki pod adre-
sem www.prostaf.pl/dok/OWS-Prostaf.pdf oraz wiążą Odbiorcę, jako wzorzec umowy udostępniony 
w postaci elektronicznej, na podstawie odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego.

4. Jeśli jednak niniejsze OWS zostały zaakceptowane przez Strony nie jako wzorzec, a część Umowy 
(w szczególności jeśli zostały wyraźnie zaakceptowane w drodze oświadczenia Odbiorcy, w tym jeśli 
zostały wydrukowane i podpisane), to stanowią integralną część tej Umowy.

§ 3. Zawarcie Umowy

1. Reklamy, cenniki i inne informacje skierowane przez Spółkę do Obiorcy, poczytuje się w razie wątpli-
wości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia Umowy. Spółka może w szczególności przedsta-
wiać Odbiorcy aktualne cenniki Towarów stanowiące zaproszenie do zawierania Umów.

2. Oświadczenie Spółki uznaje się za ofertę, jeśli w jednoznaczny sposób wynika to z treści oświadcze-
nia i okoliczności, w szczególności jeśli oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe Odbiorcy.

3. Jeśli w treści oferty nie wskazano inaczej, wiąże ona przez 7 dni od daty złożenia.

4. Tryb zawierania Umów regulują ogólne przepisy powszechnie obowiązujące. Do przyjmowania ofert 
przez Spółkę nie stosuje się jednak art. 682 kodeksu cywilnego, a do kontroferty Odbiorcy lub wysy-
łanych przez niego potwierdzeń nie stosuje się art. 681 oraz 771 kodeksu cywilnego.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
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§ 4. Partnerstwo Stron

1. Strony zawierając Umowę deklarują partnerstwo handlowe i oświadczają, że działają na wspólnym 
rynku dotyczącym Towarów i dążyć będą do sukcesu rynkowego Towarów i maksymalizacji ich sprze-
daży wszelkimi kanałami, celem osiągnięcia obopólnych korzyści z tego wynikających.

2. Odbiorca będzie dbał o jak najlepszy wizerunek i reputację Spółki oraz marki Towarów, w szczegól-
ności zachowa godne i etyczne postępowanie oraz nie będzie uczestniczył w aktywnościach, które 
mogą być szkodliwe dla reputacji Spółki lub marki Towarów, w tym nie będzie rozpowszechniał infor-
macji mogących szkodzić tej reputacji oraz nie będzie posługiwał się marką Towarów do promowania 
innych produktów lub działalności niezwiązanej z Towarami.

3. Niniejsza Umowa sama w sobie nie uprawnia Odbiorcy do korzystania ze znaków towarowych ani ja-
kiejkolwiek innej własności intelektualnej dotyczącej Towarów. Korzystanie z takiej własności intelek-
tualnej, w szczególności posługiwanie się znakami towarowymi wykorzystywanymi przez Spółkę lub 
zdjęciami produktowymi, następuje na podstawie odrębnej zgody Spółki lub umowy uprawniającej 
do takich działań.

§ 5. Warunki i realizacja Umów

1. Postanowienia OWS regulujące ramowo treść Umów automatycznie znajdują zastosowanie jako 
część Umów w zakresie nieuregulowanym wyraźnie w Umowie. Zmiana ramowych zasad wskaza-
nych w OWS musi zostać wyraźnie wysłowiona w treści Umowy, a interpretowanie Umów w kierun-
ku dorozumianych zmian postanowień ramowych Strony dopuszczają wyłącznie w celu utrzymania 
ważności Umowy.

2. Jeśli w Umowie wyraźnie nie wskazano inaczej:

a) ceny Towaru nie zawierają kosztów załadunku, transportu, w tym wywozu, przewozu i wwozu oraz 
wysyłki, opakowania, ubezpieczenia i wyładunku,

b) ceny określone w Umowie są cenami netto, które zostaną powiększone o podatek VAT,

c) Towar zostanie wysłany w ciągu 6 miesięcy od zawarcia Umowy,

d) Termin płatności za Umowę wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

3. Miejscem spełnienia świadczeń niepieniężnych Spółki z Umów jest siedziba jej przedsiębiorstwa. Jeśli 
Towar ma być wysłany na adres wskazany przez Odbiorcę, inny niż miejsce spełnienia świadczenia, 
wysyła go Spółka (za pomocą wybranego przewoźnika), chyba że Strony ustaliły inaczej.

4. Własność Towarów wydanych w ramach danej Umowy przechodzi na Odbiorcę z momentem pełnej 
zapłaty ceny za tę Umowę.

5. Przed odebraniem Towaru Odbiorca ma obowiązek zbadania, czy opakowanie nie jest z zewnątrz 
naruszone w sposób, który mógłby wpłynąć na jej zawartość. W przypadku stwierdzenia takich na-
ruszeń, Odbiorca zgłosi to Spółce, a w przypadku Towaru wysłanego – dodatkowo sporządzi proto-
kół uszkodzenia z przewoźnikiem, dbając o zawarcie w protokole wszelkich nieprawidłowości. Jeśli 
Odbiorca nie dokona tych czynności bezpośrednio po odbiorze, to uważa się, że odebrał on Towar 
w stanie z zewnątrz nienaruszonym, niepowodującym podejrzenia istnienia jakichkolwiek nieprawi-
dłowości.

6. Po odebraniu Towaru, Odbiorca:

a) od razu zbada stan i kompletność zawartości pod kątem wszelkich nieprawidłowości,

b) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości: zgłosi je niezwłocznie Spółce oraz udokumentuje 
je, sporządzając i utrwalając potwierdzające je dowody (w szczególności fotografie) celem wyja-
śnienia nieprawidłowości ze Spółką oraz podczas ewentualnego postępowania reklamacyjnego 
u przewoźnika.

7. Jeśli Odbiorca nie dokonał czynności, o których mowa w ust. 6 powyżej, uważa się, że zawartość 
przesyłki była kompletna i pozbawiona nieprawidłowości. Założeń tych nie stosuje się jednak w zakre-
sie, w którym Odbiorca otrzymał Towary nadmiarowe w stosunku do Umowy Wykonawczej.

8. Spółka ma prawo wstrzymać wysyłkę Towarów w ramach danej Umowy, jeśli termin wysyłki Towarów 
jest późniejszy niż termin płatności, a płatność nie została uiszczona.

9. W przypadku w którym Odbiorca opóźnia się z jakąkolwiek opłatą należną Spółce przez okres prze-
kraczający 14 dni, Spółka ma prawo wstrzymać realizacje także wszelkich innych Umów do czasu 
uregulowania zaległych płatności.

10. Odpowiedzialność odszkodowawcza Spółki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy jest ograniczona do wskazanej w Umowie wartości netto Towarów będących przedmiotem 
tej Umowy i nie obejmuje utraconych korzyści.

11. Jeśli działanie lub zaniechanie Spółki, z którego wynikła szkoda, stanowiło jednocześnie czyn nie-
dozwolony oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, Odbiorcy przysługują wyłącznie 
roszczenia z tytułu naruszenia Umowy.

12. Odbiorca ponosi wszelkie ryzyka wynikające z braku, niespójności lub błędu w podanych przez niego 
danych lub informacjach koniecznych dla wykonania Umowy. Spółka nie jest zobowiązana do weryfi-
kacji prawdziwości i prawidłowości danych i informacji podanych przez Odbiorcę.
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§ 6. Prawo do anulowania Umowy

1. Spółka ma prawo, na podstawie art. 395 kodeksu cywilnego, odstąpić od Umowy nie później niż 
w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym Umowa została zawarta. Prawo do odstąpienia jest 
jednak wykluczone, jeśli Towary zostały już odebrane przez Odbiorcę, a płatność za Umowę zreali-
zowana.

2. Sprzedawca może również, w terminie o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, zwrócić się 
do Odbiorcy z propozycja renegocjacji ceny Towarów lub wysokości innych świadczeń wynikających 
z Umowy. W takim przypadku termin na odstąpienie ulega wydłużeniu o kolejne 3 miesiące od dnia 
dojścia do Odbiorcy propozycji renegocjacji.

§ 7. Tajemnice przedsiębiorstwa

1. Przez „Tajemnice Przedsiębiorstwa” Strony rozumieją wszelkie informacje bezpośrednio lub po-
średnio dotyczące Spółki lub jej interesów (włączywszy jej klientów, kontrahentów, podwykonawców, 
pracowników etc.) w szczególność informacje o cenach Towarów, warunkach kredytu kupieckiego, 
przyznanym rabacie lub innych korzyściach Odbiorcy, a także tajemnice przedsiębiorstwa w rozumie-
niu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie stanowią jednak Tajemnic Przedsiębiorstwa 
informacje powszechnie i w łatwy sposób dostępne.

2. Odbiorca zobowiązuje się zachować w bezwzględnej tajemnicy Tajemnice Przedsiębiorstwa, nie 
przekazywać ich osobom trzecim i wykorzystywać je wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykony-
wania Umowy oraz poinformować Spółkę natychmiast po odkryciu podejrzenia jakiegokolwiek nie-
upoważnionego wykorzystania bądź ujawnienia Tajemnic Przedsiębiorstwa. Wszelkie wykorzystanie, 
w tym przekazanie Tajemnic Przedsiębiorstwa wbrew powyższemu postanowieniu lub w przypadku, 
gdy powstaną wątpliwości co do możliwości ich wykorzystania, wymaga wyraźnej zgody Spółki zło-
żonej przynajmniej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.

3. Jeżeli Odbiorca ujawni Tajemnice Przedsiębiorstwa innym osobom, w szczególności swoim pracow-
nikom lub podwykonawcom, będzie odpowiedzialny za użycie Tajemnic Przedsiębiorstwa przez te 
osoby jak za zachowania własne.

4. Wszelkie zobowiązania Odbiorcy wynikające z niniejszego paragrafu Umowy będą obowiązywały 
w trakcie obowiązywania Umowy oraz w okresie 10 lat po jej wygaśnięciu (niezależnie od przyczyny 
w tym wskutek rozwiązania za porozumieniem, wykonania, wypowiedzenia czy odstąpienia) a po 
upływie tego terminu zobowiązania te zaciągnięte są na czas nieoznaczony i mogą być wypowiedzia-
ne na rok naprzód na koniec roku kalendarzowego.

5. Za każdy przypadek naruszenia zobowiązań Odbiorcy określonych w niniejszym paragrafie OWS, Od-
biorca zapłaci karę umowną w wysokości 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych za 
każdy przypadek naruszenia, a w przypadku naruszeń trwających w czasie, kara ta będzie naliczana 
za każdy dzień trwania naruszenia, jednak nie dłużej niż za 365 dni.

6. Postanowienia Umowy nie mają wpływu na obowiązki poufności wynikające z przepisów prawa.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 17 stycznia 2023 r.

2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWS, jednak zmiana taka będzie miała wpływ 
wyłącznie na nowe Umowy, które zostaną zawarte w trakcie obowiązywania nowych OWS.

3. Strony ustalają, że wszelkie pisma adresowane do Odbiorcy będą skutecznie doręczone także wtedy, 
gdy zostaną skierowane na adres każdorazowo wskazany w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców 
w którym Odbiorca jest ujawniony lub na adres wskazany przez Odbiorcę przy zawieraniu Umowy, 
chyba że Odbiorca w formie pisemnej pod rygorem nieważności poinformował Spółkę o nowym 
adresie do doręczeń – wtedy właściwym adresem będzie ostatni z adresów, o jakim w ten sposób 
Odbiorca poinformował.

4. Zastrzeżone na rzecz Spółki kary umowne nie wyłączają prawa do dochodzenia, na zasadach ogól-
nych, odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary. Kary umowne stają się wyma-
galne w terminie 14 dni od dnia, w którym Spółka powiadomi Odbiorcę o naliczeniu takiej kary.

5. Odbiorca nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Spółki przenieść na osobę trzecią 
(dokonać przelewu) jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.

6. Umowa obowiązuje z wyłączeniem jakichkolwiek wzorców umownych (w szczególności ogólnych 
warunków umów lub regulaminów czy innych klauzul) Odbiorcy.

7. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie, z wyłączeniem postanowień Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej we Wied-
niu dnia 11 kwietnia 1980 r.

8. Wyłączną jurysdykcję w sporach mogących wyniknąć z Umowy będą mieć sądy polskie, a w tych 
ramach wyłącznie właściwy będzie sąd właściwy według siedziby Spółki.


