OWD – Ogólne Warunki Dostaw
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
zawartego pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą/Zamawiającym wskazanym w treści dokumentu Zamówienia.
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§1
Dostawca zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia Odbiorcy mieszanek betonowcyh oraz świadczenia usług pompowania
betonu, na potrzeby realizacji inwestycji wskazanej w treści Zamówienia (dokument ZBT), zgodnie z postanowieniami Ogólnych
Warunków Dostaw (zwanych dalej OWD) w okresie obowiązywania Zamówienia lub do zakończenia w/w inwestycji, po cenach
określonych w Zamówieniu.
Podstawą dla rozliczenia z Dostawcą będą faktyczne ilości mieszanek betonowych dostarczone dla potrzeb realizacji wskazanej w
Zamówieniu (dokument ZBT) inwestycji wraz z usługami dodatkowymi, w szczególności usługą pompowania betonu, wynajęcia
rurociągu, w oparciu dokumenty dostawy ( WZ ), podpisane przez osobę upoważnioną przez Odbiorcę.
Za mieszanki betonowe nieodebrane z winy Odbiorcy, w tym również brak bezpośredniego dojazdu do budowy jak i wjazdu
ciężkiego sprzętu na budowę, naliczona zostanie opłata w wysokości ceny ustalonej w Zamówieniu. Koszty utylizacji zamówionego
i nieodebranego betonu ponosi Odbiorca.
W przypadku wzrostu cen na nośniki energii, paliwo i/lub surowce wchodzące w skład mieszanki betonowej, Dostawca zastrzega
sobie możliwość zmiany ceny na dostarczane towary. Zmiana cen musi zostać zaakceptowana przez obie strony.
Dostawca jest traktowany na zasadach wyłączności.
§2
Dostawca oświadcza, że produkowane przez niego mieszanki betonowe oraz sposób ich wytworzenia będą zgodne z wymaganiami
określonymi w PN EN 206-1.
Dostawca oświadcza, że do produkcji mieszanek betonowych używane są materiały posiadające wymagane prawem budowlanym,
dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania w budownictwie.
Klasa wytrzymałości betonu zostanie oceniona zgodnie z normą PN-EN 206-1:
a) beton na cemencie portlandzkim (CEM I i CEM II) po 28 dniach dojrzewania,
b)beton na cementach hutniczych (CEM III) po 56 dniach dojrzewania.
Odbiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kartą Charakterystyki Betonu Towarowego – treść dokumentu dostępna na:
www.jucha-beton.pl
§3
Odbiorca zobowiązuje się do odebrania mieszanek betonowych, w określonym Umową miejscu, na podstawie zamówień
składanych według poniżej określonych zasad.
Odbiorca zobowiązuje się składać zamówienia pisemnie (formularz zamówienia – Załącznik nr 3) na adres e’mail
zamowienia@jucha-beton.pl
Zamówienia będą składane z odpowiednim wyprzedzeniem:
a)
jeden dzień przed dostawą
- przy wielkościach do 50 m³;
b)
dwa dni przed dostawą
- przy wielkościach do 100 m³;
c)
trzy dni przed dostawą
- przy zamówieniu do 200 m³.
d)
cztery dni przed dostawą
- przy zamówieniu do 300 m³.
e)
pięć dni przed dostawą
- przy zamówieniu powyżej 300 m³.
Dostawy z usługa pompowania wymaga zamówienia na minimum 2 dni robocze przed planowaną dostawą.
Odbiorca zobowiązuje się składać zamówienia w dni powszednie najpóźniej do godziny 12:00. W przypadku złożenia zamówienia
po wyżej wskazanej godzinie zostanie ono przyjęte jako zamówienie złożone dnia następnego.
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Zamówienia składane przez Odbiorcę powinny zawierać co najmniej: ilość i klasę betonu oraz konsystencję, termin i miejsce
dostawy, złożenie zapotrzebowania na świadczenie usługi pompowania do zamawianej partii betonu, w tym wielkość wysięgu
pompy, złożenie zapotrzebowania na świadczenie usługi wynajmu rurociągu do zamawianej partii betonu, w tym długość rurociągu,
złożenie zapotrzebowania na świadczenie usługi ręcznego dodawania włókna stalowego do zamawianej partii betonu oraz tam
gdzie to właściwe poinformowanie Dostawcy o ograniczeniach dotyczących pojazdów dostawczych, np. o jego rodzaju, wielkości,
wysokości, maksymalnej masie itp.
Odbiorca zobowiązuje się zapewnić właściwy dla transportu mieszanek betonowych dojazd i dostęp do placu budowy oraz miejsca
betonowania. Wyładunek mieszanek betonowych dokonywany będzie bezpośrednio do dostępnych szalunków lub przy użyciu
pomp do betonu, zgodnie ze wskazaniami przedstawiciela Odbiorcy.
Odbiorca zobowiązany jest do sprawnego rozładunku dostarczanych mieszanek betonowych. W przypadku mieszanek bez
opóźniacza wiązania czas rozładunku i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
− 60 min. - przy temperaturze od +5°C do +15°C,
− 45 min. - przy temperaturze od +16°C do + 25°C,
− 30 min. - przy temperaturze od +26°C do +35°C.
Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w czasie betonowania poszczególnych elementów obiektu od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00do 17.00.Praca w nocy oraz w soboty, niedziele i święta wymaga wcześniejszych
ustaleń pomiędzy Stronami. Za dostawy towaru i usług po godzinie 18:00 Odbiorca obciążany jest dopłatą zgodnie z tabelą
„USŁUGI I DODATKI - CENY NETTO ZA DODATKI DO BETONU ORAZ USŁUGI DODATKOWE” zamieszczoną w głównym
dokumencie zamówienia ZBT
Zamówienie złożone przez Odbiorcę jest wiążące dla obu stron i może zostać zmienione tylko w sytuacjach wyjątkowych, za zgodą
obu stron, z zastrzeżeniem ust. 9.
Odbiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przekazanie danych objętych zamówieniem, o jakich mowa w § 3 ust. 3 niniejszej
Umowy.
Dostawcy przysługuje prawo odmowy przyjęcia zamówienia lub przesunięcia terminu realizacji dostawy, jeżeli takie działanie jest
wynikiem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności jeżeli odmowa przyjęcia zamówienia
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lub przesunięcie terminu realizacji dostawy wynika z niemożności pozyskania przez Dostawcę komponentów niezbędnych do
wytworzenia mieszanki betonowej, bądź przyczyną takiego zachowania jest siła wyższa.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z odmowy przyjęcia zamówienia lub przesunięcia terminu realizacji
dostawy na skute ww. okoliczności.
10. Strony dopuszczają możliwość odwołania przez Odbiorcę dziennego zamówienia, z zastrzeżeniem, iż ewentualne odwołanie
zamówienia nastąpi z odpowiednim wyprzedzeniem dla zamawianej ilości:

a)
b)
c)
d)

dla dostaw w ilościach do 20 m3 betonu – na 3 h przed planowanym betonowaniem
dla dostaw w ilościach do 100 m3 betonu – na 5 h przed planowanym betonowaniem
dla dostaw w ilościach do 200 m3 betonu – na 12 h przed planowanym betonowaniem

dla większych dostaw betonu – na 20 h przed planowanym betonowaniem
Odwołanie dziennego zamówienia obliguje Odbiorcę do złożenia nowego zamówienia zachowując zasady opisane w § 3 ust. 2,3 i
11. Odbiorca zobowiązany jest zapewnić na terenie budowy miejsce do umycia betonowozu, pompy do betonu oraz rurociągu.
12. Odbiorca odpowiada za ewentualne szkody i straty materialne Dostawcy powstałe na skutek niezapewnienia warunków
określonych i opisanych w § 3 ust. 4 i 11.
13. Odbiorca ma możliwość opóźnić rozpoczęcie odbioru mieszanki betonowej maksymalnie o jedną godzinę od termin wskazanego
w zamówieniu, jednakże jest zobowiązany poinformować niezwłocznie o tym fakcie Dostawcę.
14. Odbiorca ma możliwość zmienić zamówioną ilość betonu tylko jeden raz dla dziennego zamówienia o maksymalnie +/- 10%. Każda
zmiana powyżej wskazanej ilości może być potraktowana przez Dostawcę jako nowe zamówienie.
15. W przypadku opóźnienia przez Odbiorcę rozpoczęcia betonowania powyżej jednej godziny od terminu wskazanego w zamówieniu
i/lub zgłoszenie braku gotowości budowy do przyjęcia betonu, Dostawca może jednostronnie odmówić realizacji zamówienia i
wskazać dogodny dla Dostawcy inny termin. Dostawca w takiej sytuacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające
z przestoju budowy. Ponadto Odbiorca zobowiązuje się zapłacić wszelkie koszty Dostawcy powstałe w wyniku ww. opóźnień, w
szczególności koszty przestoju pomp oraz betonowozów.
16. Dostawca zobowiązany jest planować i potwierdzać wszystkie zamówienia od Odbiorcy uwzględniając czas pracy kierowców, który
jest regulowany przez Ustawę o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z 2013 r. poz. 567 oraz z 2016 r. poz. 2206)
z dnia 16.04.2004 ze wszystkimi późniejszymi zmianami.
17. W przypadku wydłużenia się realizacji danego zamówienia z winy Odbiorcy z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo przekroczenia
czasów pracy kierowców, Dostawca uprawniony jest przerwać realizację dostaw. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wynikające z przerwania realizacji takich zamówień.
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§4
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć zbiorczą Deklarację Zgodności za dostarczoną/odebraną mieszankę betonową po
uregulowaniu należności za daną partię towaru. Wydanie dokumentu deklaracji zgodności nastąpi na wniosek Odbiorcy przeslany
na adres laboratorium@jucha-beton.pl. Wniosek musi zawierać ilości oraz daty dostaw.
Dokument dostawy (WZ) zawiera co najmniej następujące dane: klasa betonu, dodatkowe parametry techniczne wynikające z treści
zamówienia, ilość betonu, klasa konsystencji betonu, godzina załadunku na wytwórni, adres budowy, wykonane usługi dodatkowe,
w szczególności usługę pompowania betonu, wynajęcia rurociągu.
Upoważniony przez Odbiorcę pracownik (wskazany w Zamówieniu) potwierdzi swoim czytelnym podpisem na dokumencie dostawy
(WZ) przyjęcie dostawy oraz pracy pompy do podawania betonu, ewentualnie wykorzystywanego rurociągu, wraz z podaniem daty
przyjęcia dostawy. W przypadku braku akceptacji ilości lub jakości dostarczonej mieszanki betonu, upoważniony przez Odbiorcę
pracownik dokona na dokumencie dostawy (WZ) stosownej adnotacji.
W przypadku nieobecności upoważnionej osoby na budowie, przyjmuje się, że osoba która złożyła podpis na dokumencie dostawy
(WZ) posiada w tym zakresie upoważnienie ze strony Odbiorcy i dostawa nie może być przedmiotem reklamacji.
Odbiorca zobowiązany jest zapisać wszystkie uwagi dotyczące realizacji danego zamówienia w wyznaczonym polu na dokumencie
dostawy (WZ). Brak uwag Odbiorcy na dokumencie dostawy Wz z jednoczesnym jej podpisaniem przez osobę upoważnioną ze
strony Odbiorcy jest jednoznaczny z prawidłowym wykonaniem dostaw danej partii betonu przez Dostawcę.
§5
Faktura Vat za dostarczone mieszanki betonowe oraz usługi pompowania betonu wystawiona będzie w oparciu o potwierdzone
zgodnie z § 4 ust. 3 dokumenty dostawy (WZ) oraz na podstawie cen jednostkowych określonych Zamówieniu.
Ostateczne rozliczenie Przedmiotu Umowy będzie stanowił iloczyn cen jednostkowych, określonych w Zamówieniu i ilość faktycznie
odebranych mieszanek betonowych, wraz z usługami dodatkowymi, t.j. pompowania betonu, wykorzystaniem rurociągu, ustalonych
na podstawie potwierdzonych przez Odbiorcę dokumentów dostawy (WZ).
W przypadku płatności z odroczonym terminem płatności, strony ustalają limit kupiecki na kwotę określoną w Zamówieniu,
przyznany przez Ubezpieczyciela Dostawcy – firmę Euler Hermes i stanowiący zabezpieczenie należności Dostawcy.
W sytuacji przekroczenia kwoty limitu kupieckiego Dostawca ma prawo wstrzymać dostawy. W takim przypadku Odbiorca musi
dokonać zapłaty za bieżące FV w takiej kwocie aby umożliwić realizację dostawy. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za
szkody wynikające z wstrzymania realizacji danego zamówienia Odbiorcy na skutek przekroczenia limitu kupieckiego w odbiorach
towaru przez Odbiorcę.
W przypadku złożenia zamówienia przewyższającego wartość limitu kupieckiego Odbiorca przed dostawą dokona przedpłaty na
konto Dostawcy na kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy wartością zamówienia, a kwotą przyznanego limitu kupieckiego.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wstrzymania realizacji danego zamówienia Odbiorcy na skutek
przekroczenia limitu kupieckiego przez Odbiorcę.
W przypadku zniesienia przez Ubezpieczyciela Dostawcy kwoty limitu ustalonego dla Odbiorcy, Dostawca ma prawo wstrzymać
dostawy do czasu przedstawienia przez Odbiorcę nowego zabezpieczenia należności Dostawcy, chyba że Odbiorca dokona przed
dostawą przedpłaty na konto Dostawcy na kwotę zgodną z wartością bieżącego zamówienia. Dostawca nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikające z braku realizacji zamówienia Odbiorcy na skutek zniesienia limitu przez firmę Euler
Hermes.
Proponowana przez Odbiorcę nowa forma zabezpieczenia należności Dostawcy musi zostać zaakceptowana pisemnie przez
Dostawcę.
Wszystkie dane (czasy pracy sprzętu, ilości, uwagi) zapisane i podpisane na dokumencie dostawy (WZ) są ostateczne i nie mogą
być reklamowane po wystawieniu faktur przez Dostawcę.
Czas pracy pompy liczony jest od momentu przyjazdu pompy na budowę do momentu wyjazdu z budowy. Wszystkie
przerwy oraz przestawianie sprzętu pompującego beton w inne miejsce jest traktowane jako czas pracy.
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Za wynajęty rurociąg odpowiada na budowie Odbiorca/Zamawiający i zobowiązany jest go zwrócić w stanie niepogorszonym.
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§6
Odbiorca dokona zapłaty za wystawione Faktur VAT, zgodnie z przyznaną i ustaloną w Zamówieniu formą płatności na rachunek
bankowy PKO 49 1020 5226 0000 6302 0557 7616.
Faktury VAT wystawiane będą przez Dostawcę niezwłocznie po zakończonej dostawie ale nie później niż do 7 dni od daty dostawy.
Za datę zapłaty uznana będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Dostawcy.
W przypadku zwłoki w zapłacie którejkolwiek faktury w całości lub części, Dostawcy przysługuje prawo naliczenia z tego tytułu
odsetek ustawowych za czas opóźnienia w płatności w trybie art. 481 k.c..
Niezależnie od ust. 4, Dostawca ma prawo wstrzymać dostawy, gdy Odbiorca nie realizuje terminowo należności za dostarczony
towar oraz usługi, a opóźnienia w zapłacie przekraczają 7 dni od ustalonego terminu. Wznowienie dostaw nastąpi z chwilą zapłaty
przez Odbiorcę wszystkich wymagalnych należności Dostawcy. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z
wstrzymania realizacji danego zamówienia Odbiorcy na skutek nieuregulowania należności przez Odbiorcę w terminie.

§7
W przypadku dostarczenia Odbiorcy przez Dostawcę wadliwej mieszanki betonowej, Dostawca ponosi odpowiedzialność związaną
z wbudowaniem wadliwej mieszanki betonowej, jej naprawą lub wymianą.
2. Odpowiedzialność za wbudowanie mieszanki betonowej w konsystencji niezgodnej z zamówieniem ponosi Odbiorca.
3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, których Odbiorca nie mógł stwierdzić w dniu odbioru danej partii mieszanki
betonowej, Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Dostawcy na piśmie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni
od dnia dostawy reklamowanej partii mieszanki betonowej.
4. W przypadku reklamacji jakościowych, Odbiorca zobowiązany jest złożyć pisemną reklamację, podając rodzaj stwierdzonych wad
niezwłocznie po ich stwierdzeniu lecz nie później niż 90 dni licząc od chwili wbudowania betonu.
5. Referencyjnymi metodami oceny zgodności właściwości betonu są metody opisane w normie PN-EN 206-1 oraz w normach w niej
powołanych. Próbki mieszanki betonowej należy pobierać zgodnie z PN-EN 12350-1. Próbki powinny być wykonane i pielęgnowane
zgodnie z PN-EN 12390-2. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie próbek betonu stwardniałego należy wykonać zgodnie z PNEN 12390-3.
6. W razie zaistnienia sporu, co do jakości dostarczonych mieszanek betonowych, wynikających m.in. z rozbieżności wyników badań
otrzymanych przez Strony, badanie jakości dostarczonej mieszanki betonowej zlecone zostanie niezależnemu laboratorium, celem
ustalenia stanu rzeczywistego. Koszty związane z przeprowadzeniem takiego badania pokryje ta Strona, której racje w sporze
zostaną obalone.
7. Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację i w terminie 14 dni od daty jej otrzymania oraz podać proponowany sposób jej
załatwienia.
8. Fakt zgłoszenia przez Odbiorcę reklamacji nie może stanowić podstawy wstrzymania przez Odbiorcę płatności prawidłowo
wystawionych faktur VAT za dostarczone mieszanki betonowe.
9. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych w złożonym Dostawcy zamówieniu.
10. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wybór dokonany przez Odbiorcę produktu (mieszanki betonowej) oraz technologii
układania betonu na budowie.
11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji ilościowej, Dostawca może obciążyć Odbiorcę kosztem 500 PLN za każdą wizytę
pracownika laboratorium na budowie w celach wyjaśniających.
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§8
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w składzie mieszanki betonowej dokonanej przez Odbiorcę, jak również w
przypadku doprowadzenia do zmieszania przez Odbiorcę dostarczonego betonu z betonem wyprodukowanym przez osoby trzecie.
Dostawca nie ponosi również odpowiedzialności za wady mieszanki betonowej jeżeli jakakolwiek część procesu rozładunku,
wbudowania oraz pielęgnacji mieszanki betonowej zostanie przeprowadzona przez Odbiorcę niezgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za organizację transportu oraz należyte zabezpieczenie dostarczanej mieszanki betonowej.
Ryzyko uszkodzenia lub utraty mieszanki betonowej leży po stronie Dostawcy do momentu odbioru mieszanki przez Odbiorcę.
Odbiorca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań przy organizacji placu budowy, w taki sposób, aby możliwy był sprawny ruch
betonowozów do miejsca rozładunku betonu oraz opuszczających plac budowy.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wstrzymania lub/i odwołania dostawy wynikające z winy Odbiorcy.
§9
Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy:
a) Dostawca pozostaje w zwłoce w realizacji zamówienia przekraczającej 3 dni;
Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy:
a) Odbiorca pozostaje w zwłoce w zapłacie faktur przekraczającej 7 dni;
b) Odbiorca nie przedstawi Dostawcy w ciągu 14 dni od decyzji Ubezpieczyciela Dostawcy o zniesieniu przyznanego limitu
kredytowego, innej formy zabezpieczenia należności Dostawcy, zaakceptowanej pisemnie przez Dostawcę, za wyjątkiem decyzji
Odbiorcy o zmianie formy płatności z odroczonego terminu płatności w formie przelewu, na dokonywanie przedpłat na poczet
poszczególnych zamówień;
c) Odbiorca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości.
d) Odbiorca nie przygotował wjazdu dla ciężkiego sprzętu,
e) Jeżeli realizacja dostawy jest ryzykowna ze względu na bezpieczeństwo i/lub ewentualną utratę wartości mienia Dostawcy
Odstąpienie od realizacji zamówienia następuje po uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej strony o fakcie odstąpienia wraz
z podaniem przyczyny.
W razie złożenia przez Odbiorcę oświadczenia o odstąpieniu od realizacji zamówienia, Dostawca powinien niezwłocznie wstrzymać
dostawy i dokonać inwentaryzacji z udziałem Odbiorcy.
W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia przez Odbiorcę z powodu naruszenia przez Dostawcę warunków Zamówienia i
OWD, Dostawca przedłoży Odbiorcy w terminie 7 dni rozliczenie dostaw zrealizowanych i zafakturowanych na dzień odstąpienia,
niezakwestionowanych przez Odbiorcę.
§ 10

1.

Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną :
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a) za nieczytelne podpisywanie dokumentów dostawy WZ, w wysokości 200,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek;
b) za niezapewnienie odpowiednich warunków dla transportu mieszanek betonowych, tj. dojazdu i dostępu do placu budowy oraz
miejsca betonowania – 1.000 zł za każdy taki stwierdzony przypadek;
c) za odwołanie dziennego zamówienia, bez zachowania stosownego wyprzedzenia dla zamawianej ilości, opisanego w § 3 ust. 9
– w wysokości 5% wartości odmówionego zamówienia, a gdy rezygnacja dotyczy dostawy zaplanowanej na dzień ustawowo
wolny od pracy, kara umowna wynosi 7%
d) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Odbiorcy – w wysokości 10% wartość Umowy/Zamówienia.
2. Dostawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

1.

2.

1.

2.
3.
4.

§ 11
Adres do korespondencji, w przypadku gdy realizacja Zamówienia wymaga zachowania formy pisemnej :
a) ze strony Odbiorcy: w głównym dokumencie Zamówienia ZBT
b) ze strony Dostawcy: JUCHA BETON Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sołtysowicka 27d, 51-168 Wrocław
Każdorazowa zmiana przedstawicieli lub danych kontaktowych wskazanych w ust. 1 – 3 powyżej, wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej Strony, podpisanego przez osoby upoważnione do działania w imieniu Strony powiadamiającej.
§ 12
Strony zobowiązują się zachować tajemnicę niniejszych postanowień, jak również wszelkich informacji stanowiących tajemnicę
handlową drugiej Strony, uzyskanych w związku z realizacją Zamówienia z wyjątkiem sytuacji, gdy ich ujawnienie jest wymagane
przez przepisy prawa albo gdy druga Strona wyrazi pisemną zgodę na ich ujawnienie.
W sprawach nie uregulowanych Zamówieniem i OWD zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa
budowlanego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych OWD wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami w zakresie wykonywania lub interpretacji niniejszych OWD rozstrzygane będą
polubownie, a w razie braku porozumienia – przez właściwy rzeczowo sąd powszechny we Wrocławiu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem
przekazanych nam danych osobowych jest Jucha Beton Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (51-168), ul. Sołtysowicka 27D, KRS: 0000413018, NIP:
8952011297.
Kontakt z administratorem danych jest możliwy przez adres e-mail: rodo@jucha-beton.pl.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z nami umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie
osoby, której dane mają być przetwarzane.
W przypadku, gdy jest to konieczne do wykonania umowy dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom zewnętrznym, takim jak: doradcy, kurierzy,
banki, dostawcy IT, ubezpieczyciele, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, firma hostingowa, serwis IT.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy i nie dłużej niż rok po upływie terminów zgłaszania wszelkich roszczeń
wynikających z zawartych umów. Powyższe nie dotyczy dokumentacji księgowej, której okres przechowywania wynika z przepisów prawa.
Mają Państwo dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.
Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy jest obowiązkowe i stanowi warunek zawarcia umowy lub podjęcia działań zmierzających
do jej zawarcia.
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