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OWD – Ogólne Warunki Dostaw
PREFABRYKATY

SYSTEM
JUCHA BETON Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Sołtysowickiej 27 D, wpisana do KRS pod numerem 413018,
zwana w dalszej treści Dostawcą, ustala „Ogólne Warunki Dostaw” stanowiące integralną część Zamówienia na dostawę
produktów i usług.
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§1

Sprzedawca oświadcza, że produkowane przez niego
prefabrykaty oraz sposób ich wytworzenia są zgodne z
wymaganiami określonymi w normach przedmiotowych,
przywołanych na Deklaracjach Właściwości Użytkowych
poszczególnych wyrobów budowlanych.
Sprzedawca oświadcza, że do produkcji prefabrykatów
używane są materiały posiadające wymagane prawem
budowlanym, dokumenty dopuszczające je do obrotu
i stosowania w budownictwie.
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§2

Dostawa i odbiór towarów odbywa się wyłącznie na podstawie pisemnych zamówień Kupującego, potwierdzanych każdorazowo przez Sprzedawcę w tej samej formie.
Przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną lub faksem,
jak również jego potwierdzenie w tej samej formie, w tym
zakresie uznaje się za zachowanie formy pisemnej.
Zamówienie powinno określać ilości zamawianych prefabrykatów, miejsce i termin dostawy a w przypadku studni szczelnych ich specyfikację przygotowaną w oparciu
o formularz zamówieniowy TOOBET SYSTEM.
Ewentualne błędy w zamówieniu obciążają Zamawiającego.
Zamówienie wiąże obie strony, o ile Sprzedawca nie odmówi przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie 3 dni
roboczych od daty przesłania zamówienia. Zamówienie
musi być przyjęte bez zastrzeżeń, zmian lub uzupełnień.

1.

Odmowa przyjęcia zamówienia musi zawierać numer zamówienia Kupującego.
Zmiana lub uzupełnienie zamówienia wymaga pisemnego potwierdzenia obydwu Stron.
Za osobę upoważnioną w imieniu Zamawiającego do
zamawiania i odbioru towaru oraz do korygowania zamówień, Dostawca uznaje oprócz Zamawiającego także
osobę wskazaną przez Zamawiającego w zamówieniu.
W przypadku nieobecności osoby upoważnionej na budowie, przyjmuje się, że osoba, która złożyła podpis na
dokumencie dostawy (WZ), posiada w tym zakresie upoważnienie ze strony Odbiorcy i z uwagi na ten fakt taka
dostawa nie może być reklamowana.
Osoba podpisująca zamówienie oświadcza, że jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza również, że zapoznał się z treścią
zamówienia i umowy, rozumie je i uważa za wiążące.
Działający za Zamawiającego oraz za Dostawcę zapewniają, że wpisy w KRS/CEDiG dotyczące reprezentacji nie uległy zmianie i są oni prawidłowo umocowani do działania
za reprezentowane przez nich podmioty, a do Zawarcia niniejszej Umowy nie jest wymagana zgoda Zgromadzenia
Wspólników lub innego organu reprezentowanych przez
nich przedsiębiorców.

§3

Przy dostawie na plac budowy lub inne miejsce ustalone przez Strony, Odbiorca dołoży wszelkich starań do
niezwłocznego rozładowania towarów i zapewni w ramach miejsca dostawy plac rozładunkowy, utwardzony
i przygotowany do wjazdu (oraz niezbędnych manewrów
i wyjazdu) samochodu z naczepą, o ładowności 23,5 tony.
Wszelkie formalności i koszty związane z ewentualną koniecznością uzyskania zezwolenia na przejazd środka trans-
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§5

Jeżeli wystąpią okoliczności, na które Dostawca nie ma wpływu lub/i siły wyższej, uniemożliwiające zrealizowanie zamówienia, termin wydłuża się o czas trwania tych okoliczności lub
ich następstw. Jeżeli wystąpią okoliczności, na które Dostawca
nie ma wpływu lub/i siły wyższej, uniemożliwiające zrealizowanie zamówienia, termin wydłuża się o czas trwania tych okoliczności lub ich następstw.
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§4

Dostawca gwarantuje, jakość swoich produktów poprzez
wystawienie dokumentu Deklaracji Właściwości Użytkowych.
Wszelkie niezgodności w dostawie Kupujący będzie zgłaszał Sprzedawcy w formie pisemnej.
W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, których
Kupujący nie mógł stwierdzić w dniu odbioru danej partii towaru, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Sprzedawcy na piśmie, jednak w terminie nie
dłuższym niż 3 dni od dnia dostawy reklamowanej partii
dostarczonych prefabrykatów.
Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania oraz podać proponowany sposób jej załatwienia. Fakt zgłoszenia przez
Kupującego reklamacji nie może stanowić podstawy do
wstrzymywania przez Kupującego płatności za prawidłowo dostarczone prefabrykaty.
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Referencyjnymi metodami oceny zgodności właściwości
użytkowych prefabrykatów są metody opisane w normach przedmiotowych określonych na Deklaracjach Właściwości Użytkowych.
I K AT
Okres rękojmi za wady rzeczy sprzedanych Kupującemu
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wynosi 12 miesięcy.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
prefabrykatów, jeżeli jakakolwiek część przechowania lub
wbudowania zostanie przeprowadzona przez Kupującego
niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
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portu na miejsce dostawy jako pojazdu nienormatywnego
(w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych) leżą
po stronie Zamawiającego. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Odbiorcę wyżej wskazanych obowiązków Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia
Odbiorcy wynikłymi z tego faktu dodatkowymi kosztami.
Normatywny czas rozładunku pełnoładownego transportu przy użyciu chwytaka typu HDS wynosi 1 godzinę.
W przypadku przekroczenia określonego czasu rozładunku sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia odbiorcy dodatkowymi kosztami. Dostawa obejmuje jedno
miejsce rozładunku. Za każde dodatkowe miejsce rozładunku sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia
dodatkowych kosztów.
Towary zostaną dostarczone Kupującemu w opakowaniu
zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu i umożliwiającym swobodny załadunek i rozładunek oraz jego identyfikację.
Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane przez niego towary spełniają wymogi jakościowe, są prawidłowo, trwale
i czytelnie oznakowane zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa kraju dostawy oraz wymaganiami
prawnymi Unii Europejskiej.
Podstawą dla rozliczenia z Kupującym będą faktyczne ilości prefabrykatów dostarczone na podstawie przesłanych
przez Kupującego zamówień, w oparciu o dokumenty dostawy (WZ), czytelnie podpisane przez osobę upoważnioną przez Kupującego.

1.
2.
3.

§6

Zapłata za towar i usługi następować będzie na podstawie
Faktur VAT gotówką w kasie Dostawcy lub przelewem na
rachunek bankowy: Deutsche Bank PBC SA 17 1910 1048
2413 0195 4900 0002. Za datę zapłaty uznaje się dzień
wpływu środków na rachunek Dostawcy.
Opóźnienie w zapłacie upoważnia Dostawcę do:
a) Naliczenia odsetek ustawowych,
b Wstrzymania dostaw, w sytuacji, kiedy opóźnienie przekroczy 1 dzień (jeden dzień),
c) Odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w sytuacji, kiedy opóźnienie przekroczy 7 dni
(siedem dni).

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami
i treścią zamówienia zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie zmiany zawartej w oparciu o niniejsze warunki
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
Wszelkie spory powstałe na tle zawartych w oparciu o niniejsze warunki umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy.
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