OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.
ul. Kościuszki 33 , 46-200 Kluczbork Nip: 751-00-02-415

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.
4.

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej „OWS”, „warunki sprzedaży”) stanowiące ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384
§ 1 kodeksu cywilnego, znajdują zastosowanie do umów sprzedaży i dostawy (dalej jako „Umowy”) betonu, wyrobów
betonowych, prefabrykatów z betonu, a także akcesoriów do nich, itp., zwanych dalej „Towarami”; wytwarzanych i dostarczanych
przez P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A. z siedzibą w Kluczborku (ul. Kościuszki 33 wpisaną w Sądzie Rejonowym w Opolu do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130413, NIP 751-00-02-415), (zwana dalej „Dostawcą”) nabywcom
i odbiorcom (zwanych dalej „Odbiorcami”).
Niniejsze OWS nie znajdują zastosowania do Umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze OWS są dostępne na stronie internetowej http://www.pv-prefabet.com.pl, o czym zostanie poinformowany Odbiorca
przed zawarciem umowy oraz stanowią załącznik do umowy/oferty/projektu zamówienia.
Niniejsze warunki znajdują zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i usług z przedsiębiorcami w rozumieniu
kodeksu cywilnego .

§ 2 ZAWARCIE UMOWY

1. Jeżeli nie ustalono inaczej zawarcie Umowy następuje w wyniku potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia do realizacji zamówienia
złożonego przez Odbiorcę. Oferta złożona przez Dostawcę stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 k.c. chyba że w ofercie Dostawcy
wyraźnie wskazano, że stanowi ona zaproszenie do zawarcia umowy.
2. Zamówienie powinno zawierać następujące elementy: nazwę towaru lub usługi, ilość towaru lub usługi, adres dostawy oraz
proponowany termin dostawy. Nadto zamówienie winno zawierać pełną nazwę Odbiorcy, wraz z adresem oraz wskazaniem
numerów NIP. Składając zamówienie Odbiorca przedstawia Dostawcy kopie następujących dokumentów: aktualnego odpisu z
KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o numerze REGON, decyzji o nadaniu numeru NIP, przy czym
obowiązek przedstawienia w.w. dokumentów nie dotyczy zamówień składanych przez Kupujących pozostających ze Sprzedawcą
w stałych stosunkach gospodarczych.
3. Wszelkie zmiany Umowy, o ile strony nie postanowiły inaczej lub inaczej nie stanowią niniejsze OWS wymagają zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3 CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ceny wskazywane w ofertach są cenami netto, do których należy doliczyć podatek według stawki określonej przez
obowiązującą ustawę o podatku od towarów i usług.

2. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej albo jeżeli co innego nie wynika z faktury Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty ceny
niezwłocznie po jej wystawieniu przez Dostawcę i doręczeniu.

3. Datą zapłaty jest data wpływu środków na rachunek bankowy Dostawcy.
4. Dostawca zastrzega sobie prawo żądania zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mu względem odbiorcy. Sposobem

5.
6.
7.
8.
9.
10.

zabezpieczenia może być w szczególności: wystawienie weksla własnego in blanco z klauzulą bez protestu, poręczenie względem
Dostawcy wykonania zobowiązania na wypadek, gdyby Odbiorca zobowiązania nie wykonał, gwarancja bankowa, cesja
wierzytelności.
Dostawca zastrzega możliwość żądania od Odbiorcy zapłaty zaliczki na poczet ceny.
Dostawca zastrzega prawo udzielania rabatów, upustów Odbiorcy według własnego uznania.
W przypadku wystąpienia zaległości płatniczych na rzecz sprzedającego ma on prawo do egzekwowania należności oraz odsetek
za zwłokę, a koszty windykacji w wysokości 4% od kwoty windykowanej, poniesie Odbiorca. Przy czym przekazanie do windykacji
nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 25 dni od daty przeterminowania faktury.
Płatności dokonywane przez Odbiorcę Dostawca ma prawo zaliczyć w pierwszej kolejności na poczet wymagalnych zobowiązań
Odbiorcy, a jeśli jest kilka wymagalnych zobowiązań Odbiorcy – na poczet najdawniej wymagalnego, zaś w przypadku powstania
należności ubocznych (odsetki itp.) – na poczet tych należności.
W przypadku przeterminowania należności powyżej 20 dni, Dostawca ma prawo do wstrzymania dostaw.
Jeżeli po sprzedaży Towarów powstaną uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej Odbiorcy lub gdy
ten fakt – mający miejsce w momencie zawarcia umowy – ujawni się dopiero później, Dostawca może powstrzymać się ze
spełnieniem następnego świadczenia do czasu uregulowania zaległej należności (wraz z należnościami ubocznymi jak odsetki
i koszty) lub żądać odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty, wszelkie zaś zobowiązania Odbiorcy stają się natychmiast wymagalne.
W razie odmowy lub niespełnienia żądania zapłaty lub udzielenia zabezpieczenia Dostawca może odstąpić od umowy w terminie
siedmiu dni roboczych, bez odszkodowania na rzecz Odbiorcy.

§ 4 KREDYT KUPIECKI
1. Możliwość nabywania przez Odbiorcę Towarów w systemie z odroczonym terminem płatności uzależniona jest od decyzji Dostawcy.
2. Dostawca ustanawia wysokość limitu tzw. kredytu kupieckiego dla Odbiorcy, zgodnie z obowiązującą wewnętrzną procedurą Dostawcy,
lub od ustanowienia przez Odbiorcę zabezpieczenia zapłaty ceny za Towary, w szczególności w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, co najmniej w wysokości zabezpieczającej zapłatę ceny z danej Umowy.
3. Przez kredyt kupiecki, rozumie się odroczenie terminu płatności wierzytelności do kwoty limitu tego kredytu, obejmującej
wszystkie zobowiązania pieniężne Odbiorcy względem Dostawcy. Dostawca będzie uprawniony do wstrzymania się
z wykonaniem swych świadczeń względem Odbiorcy, w szczególności z przyjmowaniem i akceptacją zamówień, z wytwarzaniem
Towarów zamówionych i z realizacją dostaw, w zakresie w jakim prowadziłoby to do przekroczenia limitu kredytu kupieckiego.
Dostawca będzie uprawniony uzależnić realizację wstrzymanych świadczeń od udzielenia dodatkowego zabezpieczenia.
4. Dostawca w ramach prowadzonej działalności współpracuje z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi oferującymi między
innymi usługi w zakresie weryfikacji kredytowej podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym.
5. Ustanowienie dla Odbiorcy limitu kredytu kupieckiego następuje w oparciu o dane otrzymane przez Dostawcę od instytucji
wskazanych w p k t 4 . W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na pogorszenie sytuacji finansowej Odbiorcy, Dostawca będzie
uprawniony do anulowania lub zmniejszenia wysokości ustanowionego uprzednio na rzecz Odbiorcy limitu kredytu kupieckiego; za
okoliczności takie w szczególności uważa się:
a. opóźnienie Odbiorcy w płatnościach należnych Dostawcy,
b. odmowa ustanowienia, zmniejszenie lub anulowanie limitu ubezpieczeniowego („kredytowego”) udzielonego Dostawcy
w odniesieniu do Odbiorcy,
c. uzależnienie utrzymania limitu ubezpieczeniowego („kredytowego”) udzielonego Dostawcy w odniesieniu do Odbiorcy od
ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności Dostawcy względem Odbiorcy, których ustanowienia Odbiorca nie
zapewnił w wymaganym terminie,
d. wszczęcie w stosunku do Odbiorcy postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
e. nieterminowe przekazywanie Dostawcy informacji lub dokumentów wymaganych celem utrzymania limitu kredytu kupieckiego,
f. inne przyczyny wskazujące na utratę płynności finansowej Odbiorcy.
6. Celem korzystania z systemu nabywania Towarów z odroczonym terminem płatności, Odbiorca zobowiązany jest w szczególności do:
a. zapewnienia posiadania przez Dostawcę odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców KRS/zaświadczenia z ewidencji działalności
gospodarczej Odbiorcy,
b. zapewnienia posiadania przez Dostawcę zaświadczenia o braku zaległości podatkowych Odbiorcy wydanego przez właściwy Urząd
Skarbowy, jak również zaświadczenia o braku zaległości Odbiorcy z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego wydanego
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dokumenty nie starsze niż 2 miesiące),
c. przedłożenia Dostawcy zaświadczenia o nadaniu numerów REGON oraz NIP,
d. przedłożenia Dostawcy oświadczenia o numerze PESEL (dotyczy osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność
gospodarczą lub działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej),
e. udzielania instytucjom finansowym lub ubezpieczeniowym, z którymi współpracuje Dostawca określanych przez te instytucje
informacji i danych niezbędnych do oceny ryzyka związanego z udzieleniem kredytu kupieckiego Odbiorcy.
7. Dostawca jest uprawniony do zapewnienia instytucjom finansowym lub ubezpieczeniowym, z którymi współpracuje prawa wglądu do
dokumentów handlowych Dostawcy, istotnych dla stosunku umownego łączącego go z Odbiorcą oraz prawa wykonywania kopii tych
dokumentów.

§ 5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Dostawcę, chyba że strony postanowiły
inaczej.

2. W przypadku niezależnego od Dostawcy opóźnienia realizacji zamówienia, termin realizacji ulega odpowiedniemu przedłużeniu
o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Dostawcy terminową realizację zamówienia.

3. Miejscem wydania towaru są miejsca ich produkcji:

4.
5.

6.
7.
8.
9.

a.
ul. Kościuszki 33, Kluczbork 46-200
b.
ul. Wiklinowa 20, Włocławek 87-800
c.
ul. Opolska 102a, Krapkowice 47-300
Wydanie towaru Odbiorcy zostaje stwierdzone na piśmie.
Jeżeli towar jest dostarczany przez Dostawcę na miejsce wskazane w zamówieniu, bądź umowie, wówczas Odbiorca jest
zobowiązany do odbioru ilościowego i jakościowego. Jeżeli na miejscu rozładunku brak jest osoby odpowiedzialnej za odbiór
towaru w imieniu Odbiorcy, Dostawca ma prawo go wydać osobie, która zobowiąże się do przyjęcia transportu i odbioru
towaru w imieniu Odbiorcy na jego koszt, ryzyko i niebezpieczeństwo.
Przy transporcie zapewnianym przez Dostawcę, jeżeli nie ustalono rodzaju środka transportu, o jego wyborze decyduje Dostawca. Przy
transporcie zapewnianym przez Dostawcę, jeżeli nie ustalono inaczej, dostawa dokonywana jest w jedno konkretne miejsce dostawy
i rozładunku Towarów.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na Odbiorcę z chwilą wydania towaru Odbiorcy, przed rozpoczęciem
rozładunku, bądź przewoźnikowi działającemu z ramienia Odbiorcy.
O ile strony nie postanowiły inaczej, dostawa towarów następuje na koszt Odbiorcy.
Dokonując odbioru Odbiorca powinien każdorazowo dokonać sprawdzenia ilości i oceny wizualnej dostarczanych Towarów, sprawdzenia
dostaw pod względem prawidłowości kompletacji wymaganych dokumentów, ilości elementów oraz cech zewnętrznych elementów,
a także do potwierdzenia prawidłowości dostawy na dokumencie WZ, poprzez jego podpisanie przez osobę upoważnioną w rozumieniu

Umowy. Ze strony Dostawcy uprawnieni do podpisania WZ będą w szczególności pracownicy dostarczający Towary lub przewoźnik, a ze
strony Odbiorcy w szczególności osoby dokonujące faktycznego przyjęcia Towarów.
10. Dostawca ma w każdym czasie prawo żądać przybicia na dokumencie WZ pieczęci firmowej Odbiorcy (lub pieczęci firmowej
podmiotu dokonującego odbioru w imieniu lub na rzecz Odbiorcy). Dostawca ma prawo, w każdym czasie, żądać od Odbiorcy
niezwłocznego wydania dodatkowego pisemnego potwierdzenia faktu dokonania dostawy Towarów.
11. Przy dostawie na plac budowy lub inne miejsce ustalone przez Strony Odbiorca gwarantuje niezwłoczne rozładowanie Towarów,
w szczególności zapewni w ramach miejsca dostawy plac rozładunkowy utwardzony i przygotowany do wjazdu (i niezbędnych
manewrów oraz wyjazdu) samochodu z naczepą, o ładowności 23,5 tony, wszelkie formalności i koszty związane z ewentualną
koniecznością uzyskania zezwolenia na przejazd środka transportu Towarów na miejsce dostawy, jako pojazdu nienormatywnego
(w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych) leżą po stronie Odbiorcy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania
wskazanych obowiązków Odbiorca odpowiada za powstałe szkody i dodatkowe koszty. Odbiorca zostanie w szczególności obciążony
kosztem niewynikającego z winy Dostawcy postoju samochodu trwającego powyżej jednej godziny, kwotą 100 PLN netto za każdą
godzinę przedłużonego postoju.

§ 6 RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona:
a.
b.

2.

3.
4.
5.
6.
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9.

jeżeli reklamowane towary przerobiono, zamieniono lub źle przechowywano lub
jeżeli Odbiorca nie sprawdził przed użyciem Towarów ich przydatności do przewidzianego przeznaczenia (niezależnie od
wcześniejszych badań przeprowadzonych na próbkach) lub
c. w stosunku do Towarów o ile będą one wysłane poza terytorium, chyba że cel użycia Towaru oraz kraj przeznaczenia
zostaną uprzednio na piśmie przedstawione Dostawcy i zdatność Towaru do tego celu zostanie pisemnie potwierdzona przez
Dostawcę lub
d. jeżeli dotyczy Towarów sprzedawanych w ramach wyprzedaży.
Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wszelkie prawa Odbiorcy wynikające z rękojmi oraz z tytułu
braków ilościowych wygasają, jeżeli Odbiorca nie odnotuje zastrzeżeń na dowodzie dostawy oraz nie powiadomi Dostawcy
o dostrzeżonej wadzie Towarów w terminie 24 godzin od daty ich odbioru. Zawiadomienie to powinno zostać dokonane
telefaksem lub pocztą elektroniczną , a następnie potwierdzone na piśmie. W przypadku braków ilościowych i szkód w transporcie
wymagane jest potwierdzenie Odbiorcy i przewoźnika. W przypadku braków jakościowych – potwierdzenie Odbiorcy i jego służb
kontroli jakości. Reklamacja tylko wówczas będzie skuteczna, gdy Odbiorca po przeprowadzeniu badań próbnych zachowa
materiał poddany próbom oraz nieprzetworzone Towary do kontroli i oceny Dostawcy, chyba że badania zostaną przeprowadzone
w obecności przedstawiciela Dostawcy.
Dostawca gwarantuje, że wszystkie towary spełniają warunki określone w Polskich Normach oraz Aprobatach Technicznych
właściwych dla danego rodzaju towarów.
Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na dostarczane towary na okres 3 lat od dnia dostawy.
Wady towarów, o których Odbiorca został poinformowany przed nabyciem towaru, nie są objęte odpowiedzialnością z tytułu
gwarancji.
Ewentualne niezgodności towaru z zamówieniem, bądź wady towarów Odbiorca winien zgłosić Dostawcy niezwłocznie, jednak
nie później niż w terminie 7 dni po odebraniu towaru. Odbiorca zobowiązany jest w takiej sytuacji wstrzymać zabudowę
towaru.
Towary, które uległy uszkodzeniu w wyniku:
a. niewłaściwego składowania lub transportu,
b. niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją lub zasadami sztuki budowlanej montażu,
c. nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem towaru użytkowania,
d. klęsk żywiołowych,
e. innych nieprzewidzianych wypadków losowych,
nie są objęte gwarancją.
Niewielkie odchylenia w wymiarach lub wyglądzie towaru, bądź ubytki w wierzchniej warstwie będące następstwem eksploatacji
(wady dopuszczone przez odpowiednie normy) nie podlegają gwarancji.
Strony wspólnie ustalają termin, w którym Dostawca wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wady usunie. Termin ten nie
może być jednak dłuższy niż 21dni roboczych.

§ 7 NIEODEBRANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W TERMINIE
1. W razie zwłoki w dostawie Towarów, przekraczającej dwa tygodnie, Odbiorca może wyznaczyć dodatkowy późniejszy termin nie
krótszy niż tydzień. Po bezskutecznym upływie tego terminu Odbiorca może odstąpić od umowy (na piśmie) w ciągu dwóch
tygodni.
2. W razie zwłoki w odbiorze Towarów, przekraczającej dwa tygodnie, Dostawca może wyznaczyć dodatkowy późniejszy termin na
odbiór Towarów. Po bezskutecznym upływie tego terminu Dostawca może odstąpić od umowy (na piśmie).
3. Gdy Odbiorca pozostaje w opóźnieniu lub zwłoce w odbiorze towarów w terminie ustalonym w zamówieniu, bądź odmawia jego
przyjęcia, Dostawca ma prawo - niezależnie od żądania zapłaty ceny - umieszczenia towaru w magazynie i żądania od
Odbiorcy zwrotu wszelkich z tym związanych kosztów, w tym wynagrodzenia za przechowanie przedmiotu zamówienia,
w kwocie 50 zł/partię wyprodukowanego Towaru za każdy dzień opóźnienia w odbiorze (przy czym za partię Towaru traktuje się partię
o łącznej wadze 24 tony).

§ 8 ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
Do momentu zapłaty ceny w całości za dostarczone Towary, Dostawca zastrzega sobie prawo własności tych Towarów.
Dostawca jest uprawniony do zaznaczenia na zewnątrz na Towarach, że są one jego własnością, a także do rozpowszechniania tej
informacji w inny sposób. W przypadku zajmowania majątku Odbiorcy lub w razie innego ograniczenia praw Odbiorcy jest on
zobowiązany do zgłoszenia prawa własności przysługującego Dostawcy i do niezwłocznego poinformowania Dostawcy o tym fakcie.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 403).
Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, której załącznik stanowią OWS
poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Dostawcy.

