
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY B2B

Niniejszy dokument (zwany dalej „OWS) stosuje się do wszystkich umów (zwanych dalej „Umowami”,

a pojedynczo „Umową”),  których przedmiotem jest  sprzedaż lub dostawa towarów zamówionych

przez Klienta w Przedsiębiorstwie Handlowym A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie, ul. Rawicka 54, 63-

700  Krotoszyn,  NIP:  6211685676,  REGON:  251602598,  wpisanym  do  Rejestru  Przedsiębiorców

prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Poznań  –  Nowe  Miasto  i  Wilda  w  Poznaniu,  XVII  Wydział

Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  0000186911  (dalej  „A-T”),  w  tym  do

czynności związanych lub poprzedzających zawarcie takich Umów. OWS nie stosuje się do Umów

zawieranych przez A-T z konsumentem – tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności

prawnej  niezwiązanej  bezpośrednio  z  jej  działalnością  gospodarczą  lub  zawodową.  Na  potrzeby

niniejszego OWS Klientem jest wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

który  zawarł  lub  jest  zainteresowany  zawarciem  Umowy  z  A-T.  W  przypadku  osoby  fizycznej

zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy

wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z

przedmiotu  wykonywanej  przez  nią  działalności  gospodarczej,  udostępnionego  na  podstawie

przepisów o Centralnej Ewidencji  i  Informacji  o Działalności Gospodarczej,  nie mają zastosowania

postanowienia zawarte  w pkt:  14 zd.  2,  14a,  18  i  27 OWS, a nadto osoba taka uprawniona jest

odstąpić  od  Umowy  bez  podawania  przyczyny i  bez  ponoszenia  kosztów,  z  wyjątkiem  kosztów

określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w terminie 14 dni, jeśli Umowę

zawarła na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30

maja 2014 r. o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa. W

przypadku  dokonywania  przez  Klienta  zakupu  za  pośrednictwem  sklepu  internetowego  A-T,

pierwszeństwo stosowania przed postanowieniami niniejszych OWS mają postanowienia regulaminu

sklepu  internetowego A-T.  W przypadku sprzedaży  Towarów outletowych,  obok niniejszych  OWS

zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sprzedaży Outletowej.

2. Każde zamówienie złożone przez Klienta zgodnie z wymogami formalnymi obowiązującymi w A-T

będzie traktowane jako wiążąca oferta zakupu zgodnie z niniejszymi OWS. Zamówienie wiąże Klienta

przez okres maksymalny do 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Terminowi temu nie podlegają

zamówienia specjalne, które wiążą Klienta do czasu ich realizacji.  A-T może odstąpić od realizacji

danego zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od A-

T. Umowa zostaje zawarta, jeżeli A-T w ciągu podanego terminu potwierdzi pisemnie lub e-mailem

przyjęcie warunków zamówienia na opisany w zamówieniu przedmiot kupna lub zrealizuje dostawę.

3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż A-T nie jest producentem oferowanych towarów, w związku z

czym ich dostępność bądź termin dostawy są uzależnione od dostawców A-T. A-T zobowiązuje się

informować Klienta o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację zamówienia, w

szczególności ma prawo z tej przyczyny odmówić realizacji zamówienia w całości lub części.



4. A-T  zapewnia  Klienta,  że  dostarczane  przez  niego  towary  będą  wolne  od  jakichkolwiek  wad,

usterek i obciążeń, tak prawnych jak i fizycznych (nie dotyczy to towarów wyprzedażowych), w ilości i

jakości zgodnej z określonymi w zamówieniach, oraz obowiązującymi przepisami prawa i właściwymi

normami.

5. Proponowane  terminy  dostaw  i  okresy  realizacji  dla  danego  zamówienia  należy  podawać  w

zamówieniu.  Jeżeli  nie  uzgodniono  inaczej,  okres  realizacji  zamówienia  rozpoczyna  bieg  w  dniu

łącznego spełnienia się następujących przesłanek: pisemnego potwierdzenia przyjęcia  zamówienia

oraz uiszczenia przedpłaty, jeżeli takowa została uzgodniona, przy czym termin na dostawę nie może

być krótszy niż 7 dni  roboczych od dnia  potwierdzenia  zamówienia  albo przekazania  zamówienia

dostawcy A-T (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później).

6. Ceny towarów nie obejmują kosztu jego dostawy. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru

Rzeczpospolitej  Polskiej  i  odbywa  się  pod  adres  wskazany  przez  Klienta  w  trakcie  składania

Zamówienia. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów

zamawiającego, A-T zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.. Szczegółowe koszty dostawy

określone  są w załączniku nr 1 do OWS, A-T.

7. A-T  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  metodologii  naliczania  opłaty  logistycznej,  jak  i  opłaty

transportowej,  szczególnie  dla  usług  transportowych  wykonywanych  na  bazie  rozwiązań,  które

odbiegają od standardowych usług przewozów krajowych.

9. Termin dostawy jest  dotrzymany,  jeżeli  towar  jest  gotowy do wysyłki  w ciągu okresu realizacji

zamówienia, a Klient został o tym poinformowany.

10. A-T ma prawo do realizacji dostaw częściowych, w ustalonych przez siebie ilościach i odstępach.

10a. W przypadku gdy sprzedany Klientowi  przez A-T towar stanowi  produkt  leczniczy,  towar taki

może  być  zwrócony  tylko  jeśli  spełnione  są  warunki  dokonania  zwrotu  produktu  leczniczego

wymienione w pkt 6.3 ppkt 2 b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie

wymagań  Dobrej  Praktyki  Dystrybucyjnej.  Wymogów  tych  nie  spełnia  oświadczenie  osoby

zatrudnionej (lub prowadzącej) w sklepie zielarsko-medycznym lub ogólnodostępnym.

11. Jeżeli nie uzgodniono inaczej (w szczególności poprzez przyznanie kredytu kupieckiego), zapłata

ceny następuje z góry.  Zgodnie z porozumieniem zapłata ceny sprzedaży (dostawy) następuje na

konto  podane  przez  A-T.  A-T  nie  ponosi  dodatkowych  opłat  z  tytułu  przelewu  kwoty.  Za  datę

dokonania płatności uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy A-T. Klient upoważnia A-T

do wystawiania faktur bez podpisu.

12. Jeżeli po zgłoszeniu przez A-T gotowości do wydania bądź wysyłki zamówionego towaru, Klient

zwleka  z  odbiorem  dostawy  lub  odmawia  jej  przyjęcia,  A-T  po  upływie  dodatkowego  terminu,

wyznaczonego Klientowi  na piśmie,  ma prawo zażądać 30% ceny sprzedaży (dostawy)  jako kary

umownej  z  tytułu  niewykonania  przez  Kupującego obowiązku  odbioru  przedmiotu  zamówienia.  W

przypadku, gdy szkoda poniesiona przez A-T przewyższa wartość kary umownej, A-T może dochodzić

odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

13. Odebranie dostawy bez zaznaczenia stosownych uwag na dokumencie WZ, liście przewozowym

lub pokwitowaniu  odbioru oznacza,  iż Klient  nie ma co do niego żadnych zastrzeżeń ilościowych,

jakościowych i asortymentowych. W przypadku każdej dostawy Klient zobowiązany jest potwierdzić



odbiór towaru. Potwierdzenie odbioru towaru (zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) może

składać jedynie osoba upoważniona do takiego działania przez Klienta. W uzgodnionych wcześniej

przez  A-T i  Klienta  miejscu  i  terminie  dostawy  Klient  zapewni  obecność  osoby upoważnionej  do

odbioru w jego imieniu dostawy. Nieobecność osoby upoważnionej przez Klienta lub odmowa odbioru

(przyjęcia)  towaru nie zwalnia  Klienta  z  obowiązku  zapłaty  za towar.  Domniemywa się,  że osoba

odbierająca  dostawę  w  miejscu  prowadzenia  przez  Klienta  działalności  gospodarczej  jest

upoważniona przez niego do odbioru dostawy.

14. Klient zobowiązany jest zweryfikować kompleksowo dostarczony towar w terminie 24 godzin od

jego dostawy.. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest na zasadzie przewidzianej w art. 558 § 1 k.c.

wyłączona  po  upływie  tego  terminu  i  braku  zgłoszenia  do  A-T  przez  Klienta  zastrzeżeń  co  do

otrzymanego towaru w tym terminie.

15. Jeżeli Kupujący naruszy którekolwiek z zobowiązań spoczywających na nim z tytułu  Umowy (w

szczególności nie zapłaci w terminie pełnej ceny przedmiotu zakupu), A-T, według własnego uznania i

nie naruszając jakiegokolwiek innego prawa bądź roszczenia, będzie mógł wyznaczyć okres, w którym

takie naruszenie powinno zostać usunięte, a w przypadku nieusunięcia naruszenia w takim okresie A-

T będzie mogło, według własnego uznania: (i) wstrzymać dostawę lub dowolne dalsze dostawy (w

zależności  od  okoliczności)  dopóki  takie  naruszenie  zobowiązań  przez  Kupującego  nie  zostanie

naprawione; (ii) zażądać zapłaty całości lub części ceny za dowolne dalsze dostawy z góry, (iii) cofnąć

upust lub upusty przyznane Klientowi; lub (iv) przesyłając pisemne powiadomienie, odstąpić od całości

bądź części Umowy z Klientem. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania zapłaty za

zakupiony od A-T towar lub jego części, chyba ze strony uzgodnią inaczej.

16. Od odpowiedzialności  z  tytułu  niewypełnienia  obowiązków wynikających  z  Umowy,  jej  Strony

mogą  być zwolnione w przypadku zaistnienia okoliczności,  które traktowane są na gruncie prawa

polskiego lub polskich zwyczajów handlowych jako siła wyższa. Jeżeli zjawisko siły wyższej będzie

trwało  przez  okres  powyżej  60  dni,  każda  ze  Stron  może  rozwiązać  Umowę  bez  konieczności

zachowania  okresu  wypowiedzenia.  Na  potrzeby  niniejszego  OWS „siła  wyższa”  oznacza  każde

zdarzenie zewnętrzne, przypadkowe, któremu A-T nie mogła zapobiec, w szczególności związane z

działaniami  sił  przyrody,  m.in.  powódź,  pożar,  wybuch  wulkanu,  trzęsienie  ziemi,  epidemie,  oraz

związane z działaniami wojennymi lub z innymi operacjami sił zbrojnych, w tym akty terrorystyczne, a

także związane z działaniami władz państwowych w tym stan wojenny, blokady granic, zakaz importu i

eksportu  oraz  związane  z  działaniami  społeczeństwa,  w  tym  strajki  generalne,  manifestacje,

zamieszki.

17. A-T zastrzega sobie prawo własności  sprzedawanego towaru do dnia całkowitej  zapłaty przez

Klienta za ten towar ceny, kosztów dostawy i ewentualnych odsetek za opóźnienie (art. 589 kodeksu

cywilnego). Z chwilą wydania (dostawy) towaru, na Klienta przechodzą ciężary i ryzyka związane z

towarem,  w  tym  niebezpieczeństwo  przypadkowej  utraty  lub  uszkodzenia  towaru  oraz

odpowiedzialność za szkody spowodowane przez towar.

18.  Łączna odpowiedzialność A-T z tytułu umowy (kary i roszczenia umowne, odszkodowawcze lub

inne) za jakiekolwiek szkody bądź straty spowodowane w jakikolwiek sposób będzie ograniczona do

ceny  przedmiotu  Umowy.  Wyłączona  jest  odpowiedzialność  A-T  za  utracone  korzyści  Klienta.



Sprzedany towar  może być  objęty  gwarancją  udzieloną przez  jego producenta,  jednakże A-T nie

odpowiada za realizację gwarancji udzielonej przez producenta danego towaru.

19. Jeżeli  Strony tak uzgodnią, Klient będzie mógł dokonywać zamówień z odroczonym terminem

płatności wyłącznie do kwoty limitu kredytu kupieckiego - jest to kwota, do której może on posiadać

wymagalne  i  niewymagalne  zadłużenie  względem  A-T.  W  razie  jej  przekroczenia  A-T  jest

upoważniony do wstrzymania realizacji zamówień do czasu spłaty zobowiązań Klienta niezależnie od

przyznanego odroczonego terminu płatności.

20.  A-T jest upoważniony w każdym czasie do zmiany wysokości lub zniesienia udzielonego limitu

kredytowego na podstawie jednostronnej decyzji.

21. A-T  może  uzależnić  przyznanie  limitu  kredytu  kupieckiego  od  udzielenia  przez  Klienta

dodatkowego  zabezpieczenia  lub  ubezpieczenia  spłaty  zobowiązań  Klienta  u  niezależnego

ubezpieczyciela.

22. W przypadku udzielenia dodatkowego zabezpieczania, limit kredytu kupieckiego udzielony zostaje

pod  warunkiem  rozwiązującym  wygaśnięcia/  rozwiązania  albo  nieważności  udzielonego

zabezpieczenia.

23. W przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówi, ograniczy lub cofnie ubezpieczenie należności Klienta,

A-T, oprócz prawa do cofnięcia kredytu kupieckiego lub jego ograniczenia, przysługują uprawnienia

określone w pkt. 15 OWS.

24. Przeniesienie praw i obowiązków Klienta wynikających z Umowy wymaga uprzedniej zgody A-T

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

25. OWS stanowią  integralną część każdej  Umowy i  obowiązują  od chwili  złożenia  przez Klienta

zamówienia przez cały okres trwania Umowy. W razie sprzeczności pomiędzy treścią OWS a treścią

Umowy,  dla Stron wiążące są postanowienia  Umowy.  W razie  sprzeczności  treści  OWS z treścią

regulaminu  sklepu  internetowego  A-T  (który  dotyczy  sprzedaży  za  pośrednictwem  sklepu

internetowego), pierwszeństwo mają postanowienia regulaminu. 

26. Zmiany Umowy wszelkie oświadczenia i zgody w jej toku, jak i jej rozwiązanie wymagają formy

pisemnej pod rygorem nieważności. Przy czym zmiany OWS i załączników do OWS nie wymagają

formy pisemnej  i  nie  wymagają  aneksu,  ale  dochodzi  do  nich  poprzez  opublikowanie  przez  A-T

zaktualizowanej  (zmienionej  lub  uzupełnionej)  treści  OWS  na  stronie  internetowej  www.at-

krotoszyn.pl.

27. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla

siedziby A-T.

28. A-T zastrzega sobie prawo do zmiany OWS; nowe OWS wiąże Klienta każdorazowo od momentu

umożliwienia Klientowi zapoznania się z treścią nowych OWS na stronie www.at-krotoszyn.pl. 

Krotoszyn, dnia 15 marca 2022 r.



Załącznik nr 1 – opłata logistyczna i opłata transportowa

Przy wartości brutto (cena brutto towaru) zamówienia poniżej 500 zł – doliczana jest opłata 
logistyczna w kwocie 5 zł netto.

Przy wartości brutto (cena brutto towaru) zamówienia poniżej 350 zł – doliczana jest opłata 
transportowa w kwocie 16,99 zł netto.

Opłata logistyczna i transportowa są mogą być naliczane jednocześnie. 


