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§1
Postanowienia ogólne
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej w skrócie OWS, obowiązują do
wszystkich ofert, zamówień, umów dostawy towarów oferowanych przez firmę Bewa
Systemy Oczyszczania Ścieków Piotr Białkowski z siedzibą w Wiechlicach, ul.
Przemysłowa 16, 67 – 300 Szprotawa, NIP 924-000-68-34, REGON 970047134,
zwaną dalej Sprzedawcą.
Odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają formy
pisemnej zatwierdzonej przez BEWA Systemy Oczyszczania Ścieków.
Nieskuteczność któregokolwiek postanowienia OWS nie narusza skuteczności
pozostałych postanowień OWS.
Na żądanie Sprzedającego zamawiający przed złożeniem zamówienia po raz pierwszy
winien dostarczyć następujące dokumenty:
a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji przedsiębiorców lub odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego,
b) zaświadczenie o nadaniu NIP,
c) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego Regon,
d) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
e) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze
składkami,
f) zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy – osoby fizycznej,
a w przypadku spółek - osoby upoważnionej do jej reprezentacji,
g) zaświadczenie zawierającego aktualny rachunek bankowy Zamawiającego,
h) upoważnienia do wystawiania faktur Vat bez podpisu Zamawiającego.
§2
Zamówienia
Zamawiający zobowiązany jest doręczyć Sprzedawcy zamówienie na dostawę towaru
listownie (na adres Wiechlice, ul. Przemysłowa 16, 67 – 300 Szprotawa) lub faxem
(numer 068 376 33 99).
Zamówienie w rozumieniu niniejszych OWS stanowi złożenie przez Zamawiającego
oferty dostawy oraz akceptację OWS
Za datę złożenia zamówienie uznaje się datę jego potwierdzenia przez Sprzedawcę
w formie pisemnej lub ustnej.
OWS uważa się za przyjęte przez drugą stronę jeżeli w zamówieniu nie wniósł
żadnych zastrzeżeń do OWS.
Po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo
powstrzymania się od realizacji zamówienia – jeżeli poweźmie uzasadnione
przypuszczenie, że Zamawiający nie zapłaci całej ceny w umówionym terminie,
w szczególności, jeżeli takie przypuszczenie uzasadnia stan majątku Zamawiającego.
Treść zamówienia powinna bezwzględnie zawierać:
a) nr oferty związanej (dotyczącej zamówienia)
a) dane Zamawiającego (nazwa, siedziba, osoba upoważniona do reprezentacji,
NIP, REGON, nr rachunku bankowego),
b) nazwę i ilość zamawianego towaru,
c) miejsce dostawy, jeżeli jest inne niż siedziba Zamawiającego,
d) czytelny podpis składającego zamówienie (w wypadku gdy składającym
zamówienie jest osoba nie występująca w dokumencie rejestracyjnym
Zamawiającego, to winna być upoważniona do składania zamówień na
podstawie pisemnego upoważnienia załączonego do zamówienia),
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e) numer telefonu i faksu do osoby odpowiedzialnej za zamówienie.
7. Zamówienia podpisane przez osobę nieupoważnioną do składania zamówień mogą nie
być przyjęte do realizacji do czasu usunięcia opisanej wady.
§3
Zawarcie umowy dostawy
W ciągu 3 trzech dni od dnia potwierdzenia zamówienia Zamawiający zobowiązuje się
zawrzeć z Sprzedawcą pisemną umowę dostawy, jeżeli wartość dostaw dla zadania
przekracza kwotę brutto 100.000 zł
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§4
Ceny
Ceny towarów oferowanych przez Sprzedawcę są zawarte w ofercie.
Ceny zawarte w ofercie uwzględniają rabat w wysokości 10 % za terminowe
regulowanie należności. W przypadku opóźnienia w zapłacie rabat jest anulowany.
Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami netto (bez podatku VAT) loco BEWA
W pozostałych przypadkach, niż określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, podane
w ofercie ceny są cenami netto (bez podatku VAT) loco plac budowy (bez kosztów
rozładunku) pod warunkiem, że dostawa jest pełno samochodowa (24t) i zamówienie
obejmuje cały asortyment oferty. Pojęcie „loco plac budowy” oznacza miejsce
wskazane przez Zamawiającego na terenie Polski, do którego istnieje dojazd drogą
utwardzoną.
Jeżeli w przypadku określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu Zamawiający nie
odbiera towaru osobiście, obciążają go koszty dostawy w wysokości 3 zł netto za
każdy przejechany kilometr.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do korekty oferty w zakresie asortymentu i cen, do
dnia złożenia zamówienia.
Do ceny netto wyrobu doliczany jest podatek VAT według obowiązujących stawek.

§5
Oferty dostawy
1. O ile nie stwierdzono inaczej oferty dostaw sporządzone na piśmie przez Sprzedawcę
i przesłane pocztą, faxem, e-mail zachowują ważność przez okres 30 (słownie:
trzydziestu) dni od dnia wystawienia.
2. Jakiekolwiek ustne uzgodnienia nie mają mocy wiążącej.
§6
Terminy dostaw
1. Zamówienia dotyczące pierwszej partii studni realizowane są w terminie nie dłuższym
niż 21 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia pod warunkiem, że dokonane
zostały wszelkie niezbędne uzgodnienia techniczne i handlowe. Sprzedawca
pozostałych studni następuje według obustronnie ustalonego harmonogramu.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonych terminów w przypadku
wystąpienia nadzwyczajnych, niezależnych od niego okoliczności, a w szczególności:
a) wystąpienia siły wyższej rozumianej w szczególności jako: strajk, wojna,
epidemia, decyzje władz administracyjnych, samorządowych, pożar, powódź
i inne klęski żywiołowe,
b) wystąpienie przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców niezbędnych do
produkcji, energii, komponentów,
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c) wystąpienia awarii,
d) wystąpienia zakłóceń transportowych.
3. W okresie zimowym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji
zamówienia ze wzgl. na złe warunki atmosferyczne (np. mrozy)
5. Wystąpienie wskazanych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu okoliczności powoduje
przesunięcie lub zawieszenie terminu realizacji zamówienia, o czym Sprzedawca
niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego na piśmie, oraz zwalnia Sprzedawcę
z odpowiedzialności za zmianę terminów dostawy.
6. Jeśli przesunięcie terminu wykonania zamówienia przekracza 30 dni, każdej ze stron
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, złożonego zamówienia bez
odszkodowania i kar umownych. Jeśli umowa przewidywała wykonanie zamówienia
partiami lub częściami, odstąpienie od umowy dotyczyć może tylko opóźnionej partii
lub części.
§7
Warunki dostawy
1. Transport oraz ubezpieczenie w transporcie zamówionych towarów odbywa się na
koszt i ryzyko Zamawiającego. Od chwili wydania towaru Zamawiającemu lub
przewoźnikowi, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń i
braków w samym towarze, jak i jego opakowaniu.
2. W wypadku, gdy strony postanowią, iż dostawa odbędzie się na koszt Sprzedawcy,
towar ubezpieczony będzie jedynie na wyraźne żądanie Zamawiającego i na jego
koszt.
3. Zamawiający obowiązany jest odebrać zamówiony towar w miejscu i terminie
uzgodnionym oraz zaakceptowanym przez Sprzedawcę.
4. W przypadku braku wskazania przez Zamawiającego miejsca dostawy, zobowiązany
jest on do odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy.
5. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia wysłania Zamawiającemu
potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli towar
zostanie wydany w oznaczonym dniu Zamawiającemu lub przewoźnikowi
z magazynu Sprzedawcy. Jeśli Zamawiający nie wskazał terminu dostawy, termin
uważa się za zachowany, jeżeli towar przygotowano do wydania w terminie
określonym w pisemnym potwierdzeniu zamówienia.
6. Zamawiający zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio
przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie
transportu i opisać je w protokole sporządzonym wspólnie z przewoźnikiem i przez
niego potwierdzonym na piśmie.
7. Jeżeli Zamawiający nie określi w zamówieniu przewoźnika, to Sprzedawca może
dowolnie, z zachowaniem należytej staranności dokonać wyboru przewoźnika
i warunków transportu na koszt Zamawiającego.
8. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące ilości towaru może nastąpić tylko podczas
załadunku towaru (przy odbiorze własnym) lub w dniu rozładunku bądź odbioru od
przewoźnika.
9. Wydanie towaru Zamawiającemu lub przewoźnikowi daje podstawę do wystawienia
faktury VAT w tym dniu, w którym nastąpiło wydanie towaru.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki towaru bez uprzedzenia
w momencie nie wywiązywania się przez Zamawiającego z zobowiązań finansowych
dotyczących poprzednich dostaw.
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11. Zamawiający zobowiązany jest w przypadku zamówienia towaru przekraczającego
jedną dostawę do sprawdzenia poprawności wykonania zamówienia i poinformowaniu
Sprzedawcy w przypadku odstępstw w ciągu 7 dni od dostawy.
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§8
Warunki płatności
Zapłata za zamówiony towar uzgadniana jest indywidualnie z każdym klientem.
Datą zapłaty przez Zamawiającego jest data wpływu należności na rachunek bankowy
Sprzedawcy, bądź wpłaty gotówki w kasie Sprzedawcy.
Własność towaru przechodzi na Zamawiającego:
a) przy zapłacie gotówką – po wpłacie gotówki do kasy Sprzedawcy,
b) przy płatności przelewem - po dacie wpływu środków na rachunek bankowy
Sprzedawcy.
Do czasu zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, towar
stanowi własność Sprzedawcy i może być przez niego odebrany, jeżeli Zamawiający
zalega z zapłatą należności mimo pisemnego wezwania do zapłaty w wyznaczonym
mu dodatkowym terminie.
Wszelkich zaliczek lub przedpłat uiszczonych przez Zamawiającego na poczet
przyszłych dostaw nie uważa się za zadatek w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§9
Zastrzeżenie prawa własności
1. Do czasu uregulowania wszystkich należności z tytułu przedmiotu dostawy, wraz
z należnościami dodatkowymi w postaci odsetek za opóźnienie, kar umownych itp.
dostarczone towary pozostają własnością Sprzedawcy.
2. W przypadku przetworzenia lub połączenia towaru z innymi towarami przez
Zamawiającego, Sprzedawca ma prawo współwłasności nowych produktów,
w stosunku wynikającym z udziału towaru zastrzeżonego w nowym produkcie.
W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do bezpłatnego przeniesienia na
Sprzedawcę prawa własności nowego przedmiotu.
3. Żądanie i odebranie towaru przez Sprzedawcę nie powoduje – o ile Sprzedawca nie
złoży jednoznacznego oświadczenia o treści przeciwnej – odstąpienia przez niego od
umowy dostawy, a jedynie stanowi zabezpieczenie realizacji zobowiązań
Zamawiającego wobec Sprzedawcy.
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§ 10
Gwarancja
Okres gwarancji sprzedanych przez Sprzedawcę towarów wynosi .......12....... miesięcy
od dnia wydania towaru z magazynu Zamawiającemu lub przewoźnikowi.
Gwarancja obowiązuje tylko wobec Zamawiającego.
Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów zostaje
wyłączona.
Elementy wymienione lub naprawione w okresie gwarancji z tytułu zgłoszonych wad
podlegają gwarancji przez okres ......12........ miesięcy.
Gwarancja wydłużona jest o czas obsługi gwarancyjnej.

4

7. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych w sprzedawanych
Zamawiającemu towarach w przypadku, gdy wady te powstały w wyniku błędnej
konstrukcji, wadliwego surowca lub wykonania.
8. Sprzedawca nie odpowiada za wady towaru wynikłe wskutek:
a) napraw, konserwacji lub obsługi wykonanej przez osoby nieupoważnione,
b) nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji,
c) przechowywania towarów w niewłaściwych warunkach.
9. Wyklucza się gwarancję w razie zaistnienia siły wyższej w rozumieniu § 6 ust. 2 pkt a
OWS oraz w razie uszkodzeń lub zniszczeń wynikających z zaniedbania, braku
nadzoru, złego wykorzystania, nieprzestrzegania zasad postępowania z towarem oraz
wykonywania napraw przez osoby trzecie nie działające na zlecenie Sprzedawcy.
10. Warunki gwarancji są zachowane, jeżeli Zamawiający powiadomi Sprzedawcę na
piśmie o wadach niezwłocznie, lecz nie późnej niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia
się wady, szczegółowo opisując zakres ujawnionych wad, okoliczności ich
wystąpienia oraz rodzaj dostarczonego przez Sprzedawcę towaru.
11. Po otrzymaniu zawiadomienia o wadach powstałych z winy Sprzedawcy, Sprzedawca
zobowiązany jest w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przystąpić do usuwania
wad na własny koszt.
12. W przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa Sprzedawca zobowiązuje się
wymienić towar na nowy wolny od wad, najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia
zgłoszenia wady.
13. Koszty transportu wyrobów lub części naprawionych lub wymienionych w wyniku
gwarancji na terenie Polski obciążają Sprzedawcę.
14. Elementy uzyskane przy naprawie w ramach gwarancji przechodzą na własność
Sprzedawcy.
15. W przypadku, jeżeli reklamacja okaże się bezzasadna, Sprzedawca wystawi
Zamawiającemu fakturę VAT obciążającą go kosztami ekspertyzy, przesyłek i innymi
uzasadnionymi kosztami, jakie poniósł Sprzedawca.
16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego
powstałe w okresie od wystąpienia wad do ich usunięcia.
§ 12
Zwroty
1. Zwrot towaru może odbywać się tylko i wyłącznie po wcześniejszych ustaleniach i po
pisemnej zgodzie Sprzedawcy.
2. Zwracany towar musi być nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad, z kompletem
dokumentów.
3. Zwrot towaru następuje na koszt Zamawiającego i pod warunkiem wpłaty
uzgodnionej kwoty rekompensaty.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami w związku z realizacją zawartej
pomiędzy nimi umowy dostawy, której integralną część stanowią niniejsze OWS,
rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
2. W przypadku wyłączenia z OWS któregokolwiek z postanowień na podstawie
zawartej odrębnie umowy określonej w § 1 ust. 2, pozostałe zachowują pełną ważność
i moc prawną.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w OWS. Zmiany
postanowień zaczynają wiązać drugą Stronę od chwili, gdy zostały jej doręczone w
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sposób zwyczajowo przyjęty w stosunkach handlowych między stronami, jeżeli
Zamawiający niezwłocznie po doręczeniu mu zawiadomienia o wniesionej do OWS
zmianie nie wyrazi sprzeciwu wobec tej zmiany w formie pisemnej.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS, zastosowanie
mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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